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Verdachte 
aangehouden
Mijdrecht - Een oplettende 
getuige meldde zondagoch-
tend 8 maart bij de politie een 
verdachte situatie op de Kerk-
vaart in Mijdrecht. Agenten 
konden daardoor een verdach-
te op heterdaad aanhouden 
en voorkomen dat een contai-
ner vol gereedschap werd ge-
stolen. De getuige zag die mor-
gen rond 08.00 uur twee onbe-
kende, geheel in het zwart ge-
klede mannen op de Kerkvaart 
met een container slepen. De 
getuige vertrouwde het niet 
en belde 1-1-2. Agenten gin-
gen eropaf en troffen één van 
de verdachten en een contai-
ner vol gereedschap aan. Het 
gaat om een 39-jarige man uit 
Polen. Hij kon zich niet legiti-
meren en de agenten hielden 
hem aan. De verdachte had in-
brekersgereedschap bij zich en 
moest mee naar het politiebu-
reau voor verhoor. Zijn hand-
langer werd niet meer aange-
troffen. Uit onderzoek bleek dat 
de container vol gereedschap 
was gestolen uit een werk-
plaats aan de Kerkvaart. De ei-
genaar deed aangifte bij de po-
litie. De verdachte is in verze-
kering gesteld. De politie zet 
het onderzoek voort..
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Stem 18 maart
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De Ronde Venen
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18 maart 
verkiezingen 
Provinciale Staten

Zondag open? Winkeliers weer 
met lege handen naar huis
De Ronde Venen - Weer zat de 
raadzaal tot de nok toe gevuld met 
winkeliers uit De Ronde Venen. De 
gemeenteraad boog zich weder-
om over de vraag: vinden we het 
goed dat de winkeliers in De Ron-
de Venen op zondag hun zaak ope-
nen van 12.00 tot 20.00 uur? De 
VVD bracht een initiatiefvoorstel in. 
Tientallen winkeliers bevolkten de 
raadzaal. Winkeliers die weer een 
sprankje hoop hadden dat de raad 
vanavond misschien.... Helaas, al 
snel bleek dat ook deze avond de 
coalitie (lees: CDA, Ronde Venen 
Belang, PvdA-GroenLinks-Lokaal-
Sociaal en CU/SGP) met een mo-
tie kwam waarin zij de wethouder 
de opdracht gaf om met spoed een 

gedegen onderzoek te laten uitvoe-
ren en dan pas een besluit te ne-
men over het wel of niet uitbreiden 
van de winkelsluitingswet.
Het CDA kwam met de motie: zij 
wilde zwart op wit zien dat de win-
keliers en de consument echt op 
zondag open wilden. Hoewel heel 
Nederland na onderzoeken open-
gaat, wil het CDA een onderzoek. 
Kosten: 25.000 euro. Het onderzoek 
moet snel: de wethouder liet weten 
dat hij volgende week dan de op-
dracht geeft. Dan een week of ze-
ven voor het onderzoek. Dan twee 
weken om naar aanleiding van het 
onderzoek een voorstel aan de raad 
te maken. Daarna behandeling in 
de commissie en uiteindelijk be-

sluiten in de raad. “Dat moet 18 mei 
kunnen”, aldus het CDA. “ Nee”, zei 
de wethouder tijdens een schorsing 
tegen ons: “ik hoop 2 juli in de raad”.
Toen halverwege de vergadering 
zich al aftekende dat het voorstel 
van de VVD het zeker niet zou halen 
en dus pas in juli of zelfs septem-
ber het besluit genomen zou kun-
nen worden liep de raadzaal leeg. 
Zwaar teleurgesteld gingen de win-
keliers naar huis. Voorlopig dus nog 
geen zondagsopening in De Ron-
de Venen. Een klein lichtpuntje, de 
fractievoorzitter van de CU/SGP 
verklaarde dat zij de uitslag van het 
onderzoek zouden respecteren. 

(Vervolg elders in deze krant)

Zwaargewonde bij ernstig 
ongeval N201
Amstelhoek/Uithoorn - Vorige 
week zaterdagavond vond er rond 
23.00 uur een ernstig ongeval plaats 
op de nieuwe N201. De weg is hier-
door zaterdagavond lange tijd afge-
sloten geweest tussen Amstelhoek 
en de afrit naar Uithoorn. Rond 23.00 
uur ontving 112 een noodoproep met 
de melding: auto te water en een be-

knelling. Binnen afzienbare tijd wa-
ren de politie, meerdere ambulances, 
brandweervoertuigen, brandweer-
duikers en een traumahelikopter ter 
plaatse. Bij aankomst van de eerste 
hulpdiensten bleek er een auto in het 
water te liggen en twee andere per-
sonenauto’s tegen elkaar te zijn ge-
reden. In een van de personenauto’s 

zat een slachtoffer bekneld. Om het 
slachtoffer te bevrijden moest eerst 
de andere auto worden weggetakeld 
om ruimte te creëren om zo het dak 
van de auto eraf te halen. Na ruim 
een uur was het slachtoffer bevrijd 
en kon deze met spoed naar het zie-
kenhuis worden gebracht. 
Foto: Marco Carels.

Hans en Ali van Geijtenbeek 
50 jaar getrouwd
Vinkeveen - Waar 60- en 65-jarige 
huwelijken eigenlijk de toon aange-
ven omdat ze zo bijzonder zijn, mo-
gen die er van vijftig jaar ook wezen. 
Want ook dat is uniek te noemen in 
deze tijd waar het door jarenlang 
samenwonen zonder te trouwen, 
(veel) echtscheidingen en helaas te 
vroeg overlijden steeds zeldzamer 
wordt een langdurig huwelijk met 
een jubileum te bekronen. Mede om 
die reden zijn er ook echtparen die 
dat tijdens hun veertigjarig huwelijk 
al doen. Je zou kunnen zeggen dat 

daarmee het vertrekpunt naar méér 
wordt neergezet. Voor Hans en Ali 
van Geijtenbeek is de eerste mijl-
paal al bereikt. Maandag 9 maart 
was de bijzondere dag waarop zij 
hun gouden huwelijk van 50 jaar 
samenzijn bekroond zagen. Hans 
Peter van Geijtenbeek werd op 28 
maart 1943 geboren in Amsterdam; 
Alida Catharine Breurken zag bijna 
twee jaar later het levenslicht op 16 
januari 1945, eveneens in Amster-
dam. Zij gaven elkaar het jawoord 
op 9 maart 1965 in het oude stad-

huis van Amsterdam, dat nu is om-
gebouwd tot hotel The Grand. “Wij 
zijn eigenlijk twee keer getrouwd op 
die dag, want de trouwakte was ver-
keerd ingevuld; men was ‘van’ ver-
geten voor mijn naam. Dat is toen 
meteen hersteld en we werden op-
nieuw in de echt verbonden”, weet 
Hans nog. Uit het huwelijk werden 
twee kinderen geboren, t.w. John en 
Jacqueline en intussen zijn er drie 
kleinkinderen: Jolien, Renzo en Jos-
hua.
(Vervolg elders in deze krant)

De Ronde Venen - De afgelopen 
jaren was De Ronde Venen niet ver-
tegenwoordigd in de Provinciale 
Staten en dat was te merken. Ver-
slechtering van het OV, nog steeds 
geen oplossing voor het fi leleed bij 
de aansluiting A2/N201 en veel om-
trekkende bewegingen bij de legak-
ker problematiek. De Ronde Venen 
heeft een stem nodig in provincia-
le staten, Derk Boswijk wil namens 
het CDA uw stem laten horen. Be-
tere OV verbinding met Utrecht en 

Amsterdam, de bus langs Station 
Abcoude, zo snel mogelijk een op-
lossing voor de dagelijkse fi les bij 
de aansluiting met de A2, stimu-
lering lokale werkgelegenheid en 
economie. Dat zijn de speerpunten 
die Derk wil realiseren. Maak ken-
nis met Derk via www.derkboswijk.
nl , volg zijn campagne activiteiten 
via Facebook of twitter. En stem op 
18 maart op Lijst 3, nr 6 Zodat de 
gemeente De Ronde Venen weer op 
de kaart komt in de provincie!

Nieuwe lente, nieuw provinciaal Rondeveens geluid: Derk Boswijk

Lokale oplossingen vragen 
lokale provinciale kandidaat!

Vinkeveen - Op woensdag 18 
februari 2015 vond er op de 
Baambrugse Zuwe een verkeers-
incident plaats, waarbij één voer-
tuig aanzienlijke schade opliep. 
De politie is vooral op zoek naar 
twee getuigen, die tijdens het in-
cident voorbij zijn gefi etst. Rond 
16:00 uur hadden twee bestuur-
ders, een 21-jarige en 39-jari-
ge inwoonsters van Vinkeveen, 
woorden met elkaar op de Baam-
brugse Zuwe richting de Heren-
weg. 
Vervolgens reed de 21-jari-
ge 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 ver-
nield te hebben door een deuk in 
het portier te veroorzaken. De po-
litie vraagt met name of de twee 
fi etsers die uit de tegenoverstelde 
richting voorbij zijn gereden van-
af de Herenweg richting de Vin-
kenkade, zich te melden. Meer-
dere mensen die op woensdag-
middag getuigen zijn geweest 
van het incident, wordt verzocht 
contact op te nemen met de po-
litie in Vinkeveen via 0900-8844.

Getuigen gezocht

De Ronde Venen - Nu er in de na-
bije toekomst wellicht geen geld 
door de Provincie Utrecht beschik-
baar wordt gesteld om de fraaie 
en beslist noodzakelijke legakkers 
in de Vinkeveense Plassen te on-
derhouden en te behouden, wordt 
door veel inwoners met een schuin 
oog gekeken naar de geldsmijte-
rij in de Wilnisse Bovenlanden. On-
der het toeziend oog van de Pro-
jectgroep Wilnisse Bovenlanden in-
vesteert de Provincie in samenwer-
king met de gemeenten De Ronde 
Venen, Nieuwkoop, het hoogheem-
raadschap en Staatsbosbeheer daar 
voor een miljoenenbedrag in de 
aanleg van 470 hectare zogenaam-
de ‘nieuwe natuur’ in een gebied dat 
al een prachtige ‘boerennatuur’ had 
en heeft, compleet met allerlei fraaie 
bloemen- en plantensoorten en 
weidevogels. Een schoolvoorbeeld 
van een duur stukje ‘natuurhobbyis-
me’ van een selecte groep. Als klap 
op de vuurpijl moest er in de N212 

ook een 7 meter brede faunapassa-
ge (‘Aan de Zuwe’) komen om een 
verbinding voor allerlei waterdieren 
– waaronder ringslangetjes, Noord-
se woelmuisjes en otters - moge-
lijk te maken in het kader van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
tussen de Wilnisse Polder en de 
Nieuwkoopse Plassen. Sinds jaar en 
dag lag er al een duiker van 3 me-
ter breed en 2.40 meter hoog maar 
dat was kennelijk niet breed genoeg 
voor deze beestjes. Het wonderlijke 
is bovendien dat de polder volgens 
een woordvoerder van Staatsbos-
beheer ook niet eens ‘ottervriende-
lijk’ wordt ingericht. Dat alles mocht 
niettemin wat kosten. Het geld kon 
en kan niet op, het potje is immers 
rijkelijk met gemeenschapsgeld ge-
vuld. Een en ander leidde niet alleen 
tot een dure onderdoorgang, maar 
ook moest het fi etspad worden om-
gelegd evenals allerlei leidingen en 
kabels. 
(Vervolg elders in deze krant)

Geld genoeg voor de Bovenlanden 
maar niet voor de Plassen



 
02   Nieuwe Meerbode  •  11 maart 2015

Gratis mondzorgadvies en 
tandenborstels
De Ronde Venen - Tijdens ‘De 
week van de mondhygiënist’ staat 
de deur van Mondhygiënepraktijk 
De Ronde Venen te Mijdrecht open 
voor gratis persoonlijk mondzorg-
advies voor volwassenen en wordt 
aan alle kinderen een tandenbor-
stel uitgedeeld. Iedereen die ken-
nis wil maken met het werk van de 
mondhygiënist is van harte wel-
kom. Ook is er, zowel voor volwas-
senen als voor kinderen, een leuke 
prijsvraag waarmee een elektrische 
tandenborstel gewonnen kan wor-
den. Om wachttijden voor een per-
soonlijk mondzorgadvies te voorko-
men is het aan te raden van te vo-

ren een afspraak plannen (tel. 0297-
242252). Een leven lang een gezon-
de, frisse mond. Wie wil dat niet? 
Van jongs af aan is het belangrijk 
het gebit goed te onderhouden. De 
mondhygiënist helpt je bij het be-
houden van een gezonde mond. Zo 
leer je precies hoe je nu écht goed 
poetst, hoe je ook tussen je tanden 
en kiezen kunt reinigen en hoe je 
een slechte adem kunt voorkomen. 
U bent van harte welkom van maan-
dag 16 tot en met vrijdag 20 maart 
tijdens kantooruren op Croonstadt-
laan 1e te Mijdrecht. Kijk voor meer 
informatie op www.mondhygiene-
drv.nl.

‘Ik Hou van Holland’ op 
de Julianaschool
Wilnis - Vorige week werd het pro-
ject ‘Ik hou van Holland’ geopend in 
de aula van de Julianaschool in Wil-
nis. Alle kinderen zaten te luisteren 
naar de juf die het een en ander wil-
de gaan uitleggen. Ineens kwam er 
via Skype een toerist, Jack uit Ame-
rika, op het scherm die informatie 
wilde over Nederland! Hij dacht dat 

hij verbonden was met een reisbu-
reau. De juffen vertelden een aantal 
dingen over Nederland en over twee 
weken is er in de school veel meer 
te zien over Nederland. De ene klas 
zal iets laten zien over het Rijksmu-
seum, de andere over Nederlandse 
Helden, Nederland van vroeger, Ne-
derland fietsland en nog veel meer.

Frisse start bij Hizi Hair 
in Mijdrecht
Mijdrecht - In maart 2015 maakt 
kappersketen Hizi Hair een frisse 
start. De ruim 60 kapsalons, waar-
onder één in Mijdrecht aan de 
Dorpsstraat 46, zijn voorzien van 
een mooie, nieuwe uitstraling en lo-
go, die ook zijn doorgevoerd op de 
website www.hizihair.nl. 

Want Hizi Hair heeft een passie. Een 
passie om mensen mooier te ma-
ken. Letterlijk en figuurlijk. Door 
naast mooi haar ook persoonlij-
ke aandacht te bieden. Te luisteren 
naar wat hun bezoekers willen. Om-
dat ze begrijpen dat je er met een 
mooie look weer tegenaan kunt. 
Je opgefrist voelt. Klaar voor wat 
je gaat doen. De nieuwe uitstraling 
van de kapsalons ondersteunt deze 
passie.

Hizi Hair – Iedere dag mooi
Je bent bij Hizi Hair van harte wel-
kom wanneer het jou uitkomt, want 
in de kapsalons werken ze zonder 
afspraak. De Hizi Hair kapsalon in 
Mijdrecht is zes dagen per week ge-
opend met een koopavond op vrij-
dag. Je kunt dus bijna iedere dag 
terecht. Naast een persoonlijk ad-
vies zit bij iedere behandeling een 
ontspannende wasmassage inbe-
grepen, met de Kérastase shampoo 
passend bij jouw wens voor mooi 
verzorgd haar. In de massagestoe-
len heb je even een moment voor je-
zelf.

Bij Hizi Hair kom je nooit voor ver-
rassingen te staan, want zij maken 
vooraf een heldere prijsafspraak. 
Kies je voor een Hizi Hair Card? Dan 

krijg je altijd 10% korting op je be-
handeling en 20% korting op de 
producten voor thuis, plus vele an-
dere voordelen zoals gratis service-
behandelingen.

De professionele Hizi Hair haarsty-
listen hebben een passie voor het 
kappersvak en zijn op de hoogte 
van de laatste haartrends, kleuren 
en technieken. Zij worden continu 
getraind in het Hizi Hair opleidings-
centrum in Haarlem en in de eigen 
salon in Mijdrecht. 
Hizi Hair werkt met de kwaliteits-
producten van Kérastase en L’Oréal 
Professionnel, die zorgen voor een 
unieke verzorging, kleur en styling. 
Zij adviseren deze producten ook 
voor thuis om je haar perfect te ver-
zorgen en in het door jou gewenste 
model te brengen. Zo creëer je ook 
thuis iedere dag mooi haar. De Hizi 
Hair haarstylisten adviseren je hier 
graag over.

Ben je achteraf toch niet helemaal 
tevreden over je kapsel, de produc-
ten of kom je jouw Kérastase pro-
duct elders goedkoper tegen? Dan 
kun je gewoon even terugkomen 
naar de Hizi Hair kapsalon. Zij bie-
den 100% garantie! 

Dit alles doet Hizi Hair om je, naast 
een kapsel naar jouw wens en een 
moment voor jezelf, een opgefrist 
en goed gevoel te geven. Zij vinden 
het belangrijk dat je haar niet alleen 
mooi is als je de Hizi Hair kapsalon 
verlaat, maar iedere dag en zeggen 
dan ook niet voor niets: Iedere dag 
mooi.

Zondag open? Winkeliers weer 
met lege handen naar huis

Vervolg van de voorpagina.

De fracties van de VVD, D66 en Lijst 
8 Kernen deden hun best, maar er 
was gewoon niet doorheen te ko-
men. De coalitie had haar gelede-
ren gesloten, voor deze avond. Er 
viel niet te praten over een besluit 
om toch toestemming te geven om 
de winkels elke zondag te mogen 
openen.
De VVD probeerde het nog een 
keer, maar van te voren was al dui-
delijk dat het niets zou worden de-
ze avond. De VVD deed haar best: 
“Er is nu genoeg over gesproken. 
Er is maatschappelijke onrust ont-
staan. Wij willen nu voldoen aan de 
wens van de winkeliers en de bur-
gers. Deze gemeente plaatst zich 
totaal in een isolement. Alle ge-
meenten om ons heen zijn open. 
Zelfs Aalsmeer is open en wij hier 
in De Ronde Venen blijven vasthou-
den aan de zondagsrust. 
Nu gaat de coalitie weer schermen 
met: we willen eerst een gedegen 
onderzoek. Dit is voor ons een brug 
te ver. Iedereen weet wat de winke-
liers en de burgers willen. Dit is on-
achtzaam besturen. Het zou de po-
litiek sieren als zij de moed had om 
vanavond nog het besluit te nemen. 
Laten we de leefbaarheid vergroten. 
We hebben respect voor anders-
denkenden door pas om 12.00 uur 
open te gaan, maar daarna moet 
het gewoon kunnen”, aldus de VVD.

Onderzoek
Het CDA bleef halsstarrig vasthou-
den aan het onderzoek. Een onder-
zoek dat 25.000 euro moet kosten 

en het besluit weer maanden naar 
voren schuift: “Dat onderzoek moet 
morgen beginnen, dan kan het be-
sluit in mei in de raad worden ge-
bracht”, aldus het CDA. “Het is nu 
eenmaal niet anders. We kunnen 
niet anders. Wij hebben ook zorg, 
maar we zitten in een coalitie en 
daarin hebben we afspraken ge-
maakt, zwaarwegende afspraken. 
Die afspraken kunnen we niet zo-
maar tenietdoen”, aldus het CDA.

Niet tegen
“In feite wordt de boel gewoon weer 
maanden vertraagd”, zo bromde het 
publiek op de tribune. “Of je nu je 
afspraak wijzigt of over 4 maanden. 
Dat ze ons hiermee kapot maken 
doet ze blijkbaar niks.” Het publiek 
roerde zich. De voorzitter maande 
tot rust. De fractie van Ronde Venen 
Belang liet ook weten dat ze in prin-
cipe niet tegen de zondagsopening 
was, maar de manier waarop vinden 
we tekort door de bocht. Eerst een 
onderzoek en blijkt dat de meer-
derheid het wil dan kunnen we een 
goed onderbouwd besluit nemen.” 

Ontruimen
Lijst 8 hield een vurig pleidooi voor 
het voorstel van de VVD. Lijst 8 is al-
tijd al een voorvechter geweest om 
de winkels op zondag open te la-
ten gaan. “Winkeliers willen het ge-
woon zelf kunnen bepalen. Onze in-
woners moeten zelf kunnen kiezen 
wanneer zij boodschappen willen 
doen. Dat moet hen niet door een 
kleine groep mensen worden opge-
legd. Wij begrijpen het ook niet erg 
van bijvoorbeeld de PvdA. In hun 

Jan Rouwenhorst CDA: Eerst onder-
zoek

Cees Houmes D66: te kort door de 
bocht

Joris Kneppers Lijst 8 Kernen: 
doe wat de kiezers is beloofd

Ernst Schreurs PvdA-GroenLinks-
LokaalSociaal: 52 zondagen wordt 
het zeker niet

R van Olden VVD: onderzoek is brug 
te ver

verkiezingscampagne staat heel 
duidelijk dat ze vóór zijn. En kijk nu, 
ze stemmen gewoon tegen. Wan-
neer gaan partijen eens doen wat 
ze hun kiezers hebben beloofd?”, al-
dus Lijst 8 Kernen. Het publiek ap-
plaudisseerde hard en langdurig. 
De voorzitter greep in en zei streng: 
“Ik heb u net al gewaarschuwd. Er 
wordt hier in deze zaal niet geap-
plaudisseerd. Blijft u het toch doen, 
zie ik mij genoodzaakt de zaal te 
ontruimen.” 

52 keer?
De fractie van PvdA-GroenLinks-
LokaalSociaal zei iets heel opmer-
kelijks: “52 Zondagen per jaar gaat 
niet lukken.” Niemand van de ande-
re fracties reageerde hierop, maar 
de bedrijven zoals Karwei en zeker 
de supermarkten zijn alleen maar 
gebaad bij iedere zondag open. 
Dat zijn alle andere bedrijven in 
Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer, 
Hoofddorp ook. 8, 12 of 16 Keer 
heeft geen zin. Óf 52 óf niet. 
Maar niemand ging hierop in. “Wat 
ons betreft mogen ze open”, zo ver-
volgde de PvdA “maar er liggen nu 
eenmaal afspraken met het CDA. 
Maar er is beweging zichtbaar bij 
de coalitiepartijen. Wacht het on-
derzoek af, maar 52 keer per jaar, 
daar zijn we niet voor.”

Met gestrekt been
Ook een voorstander van de zon-
dagsopenstelling is D66: “We zit-
ten in een onhoudbare situatie. Het 
is duidelijk dat de coalitiepartijen nu 
nog niet echt bewegen.
Wat de VVD nu doet is met gestrekt 
been erin gaan. Geef ze de ruim-
te van zes weken voor dat onder-
zoek. Ik hoop dat de uitslag van het 
onderzoek ook echt wordt gevolgd 
door deze coalitie.”

De fractie van de CU/SGP is duide-
lijk. Zij zijn uit principe tegen. Zij ge-
loven ook niet dat het beter is voor 
de bedrijven als zij op zondag open 
gaan: “Maar laten we het onderzoek 
maar afwachten.” Het was duidelijk.
De meerderheid was voor een on-
derzoek. 25.000 Euro wordt er weer 
uitgegeven. Het CDA gaat ervan uit 
dat het onderzoek er binnen zes 
weken is en daarna direct in mei 
in de raad kan worden behandeld. 
Wethouder Anco Goldhoorn denkt 
daar heel anders over: “Ik hoop dat 
we juli redden”, zo liet hij weten. Eén 
ding is duidelijk, de Rondeveen-
se bedrijven blijven weer met lege 
handen achter.
Ze verlieten zwaar teleurgesteld 
vroegtijdig de raadzaal. “Wat een 
stelletje lafbekken”, was het laatste 
wat zij nog riepen bij het verlaten 
van de raadzaal.

De onderbouw van OBS 
Molenland swingt!
De Ronde Venen -Op donderdag 5 
maart zijn de groepen 1,2 en 3 van 
OBS Molenland naar de muziek-
voorstelling Klaar voor de start… 
SWING! geweest. Deze voorstel-
ling werd georganiseerd door Kunst 
Centraal. Tijdens de voorstelling 
mochten de kinderen veel zelf ver-
zinnen, want dat mag in jazzmuziek. 
Er werd samen met de kinderen het 

verhaal van een muzikaal sprook-
je bedacht. Op het wiebel- en krie-
bellied mochten ze zelf bewegingen 
verzinnen en er werden ritmes be-
dacht en na geklapt. De voorstelling 
werd uitgevoerd door drie professi-
onele jazzmuzikanten.
De kinderen hebben enthousiast 
meegedaan en hebben genoten van 
de voorstelling. 

Schrijver Oek de Jong 
present bij Venen Literair
Vinkeveen - Op uitnodiging van 
Venen Literair komt de succes-
volle romanschrijver Oek de Jong 
op vrijdag 27 maart naar De Boei, 
Kerklaan 32, Vinkeveen.
Hij zal geïnterviewd worden en een 
lezing geven over zijn werkzaamhe-
den. Daarnaast zal hij vragen be-
antwoorden en signeren. Aanvang 
20.00 uur. Toegangskaarten kosten 
7,50 en zijn alleen in voorverkoop 
verkrijgbaar vanaf vrijdag 13 maart 
op de bekende adressen, zijnde: de 
Openbare Bibliotheken in Vinke-
veen, Wilnis en Mijdrecht. Voorts bij 
The Readshop, Vinkeveen en boek-
handel Mondria, Mijdrecht.
Oek de Jong (1952) woonde in zijn 
jeugd op het platteland van Fries-
land en Zeeland. Hij studeerde 
kunstgeschiedenis in Amsterdam 
en debuteerde als schrijver in 1977 
met de verhalenbundel “De hemel-
vaart van Massimo”. Van een ech-
te doorbraak was in 1979 sprake 
met “Opwaaiende zomerjurken”. Het 
oeuvre van de Jong bestrijkt een uit-
gebreid gebied romans, verhalen en 

essays. “Cirkel in het gras”, “Hok-
werda’s kind en “Pier en oceaan” 
zijn de meest bekende titels van zijn 
hand. Hij ontving verschillende li-
teraire prijzen en prijsnominaties. 
In het voorjaar van 2012 verscheen 
een bundel autobiografische tek-
sten getiteld “Brief aan een jonge 
Atlas”. Najaar 2012 gevolgd door de 
lijvige roman “Pier en oceaan”.
Deze roman beschrijft de familiege-
schiedenis en andere belevenissen, 
inclusief de eerste schreden op het 
pad der liefde, van de hoofdpersoon 
Abel Roorda en bestrijkt de perio-
de van de Hongerwinter in 1944 tot 
en met de groeiende welvaart in de 
jaren zestig. Oek de Jong ontving 
voor dit epos de F. Bordewijk-prijs. 
In het essay “Wat alleen de roman 
kan zeggen “(2013), beschrijft Oek 
de Jong het schrijvers metier.

Voor informatie over Venen Literair 
kunt u terecht bij Anneke van Ges-
sel, tel. 0297-261382, Margriet Dek-
ker, tel. 0297-261849 of bij Erwin 
Horwitz, tel. 0297-263195.

Passiemuziek in Janskerk met Collegium 
Vocale Consonant
Mijdrecht - Op zondag 22 maart 
zullen in de Janskerk in Mijdrecht 
de passies van Franz Liszt en Cé-
sar Franck klinken met indringen-
de kruiswoorden en koralen die de 

ziel raken. De zangers van Collegi-
um Vocale Consonant gaan met so-
listen en begeleid door orgel, harp 
en cello een bijzonder passiecon-
cert neerzetten. De composities 

van Liszt en Franck zijn voor de 19e 
eeuw, waarin ze ontstaan zijn zeer 
modern en vernieuwend. Zo komt 
het dat hun passiemuziek impressi-
onistisch en 20e eeuws klinkt, maar 

qua emotie van alle tijden is. Solis-
ten en kleinkoor zingen de ‘Via Cru-
cis’ (De kruisweg) van Liszt en ‘Les 
Sept Paroles du Christ sur la Croix’ ( 
De zeven woorden van Christus aan 
het kruis) van César Franck. De sta-
ties van de kruisweg en de kruis-
woorden worden afgewisseld met 
stemmen van het volk en instru-
mentale delen. Op het orgel speelt 
Henk Verhoef, vaste organist van de 
Oude Kerk in Amsterdam, op harp 
Mirjam Rietberg en op cello Emma 
Kroon. Solistische medewerking ge-
ven Marijke van der Harst sopraan, 
Matthijs Frankena tenor en Wiebe 
Gotink bariton. Het geheel staat on-
der leiding van Bert ’t Hart. 
Passieconcert van het Abcouder 
kleinkoor Collegium Vocale Con-
sonant op 22 maart om 15.00 uur, 
Janskerk, Kerkstraat 11, Mijdrecht. 
De zaal is open vanaf 14.30 uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de le-
den, via het secretariaat amrappan-
ge@gmail.com en aan de zaal.
Zie ook www.collegiumvocalecon-
sonant.nl



Op woensdag 18 maart 
kiest u voor uw Utrecht. 
Dan zijn de verkiezingen 
voor Provinciale Staten. Er 
valt heel wat te kiezen. Aan 
de verkiezingen doen de elf 
huidige politieke partijen 
én vier nieuwe partijen 
mee. Allemaal met uiteen-
lopende standpunten over 
provinciale onderwerpen.

“Kies bewust!, dat zou 
ik andere kiezers willen 
meegeven. De provincie 

gaat immers over onze 
buurt, dorp of  stad.” Mir-
jam de Boer, inwoner van 
Utrecht, typeert zichzelf  
als ‘een zwevende kiezer’. 
“Iedere verkiezingen bekijk 
ik opnieuw waar mijn 
stem naartoe gaat. Bij de 
Provinciale Statenverkie-
zingen wist ik niet zo heel 
goed wat de partijen voor 
invloed hebben en wat de 
provincie precies doet. 
Het helpt mij wel dat op 
de website www.kiesjouw-

utrecht.nl concrete onder-
werpen worden genoemd, 
zoals streekbussen en 
windmolens. Dat zet mij 
wel aan het denken”, aldus 
Mirjam. 

Op de website www.
kiesjouwutrecht.nl vertel-
len politieke partijen hun 
mening over een aantal 
provinciale onderwerpen. 
Handig om te weten hoe 
de partijen denken over 
concrete onderwerpen die 

wellicht dichter bij u staan 
dan u denkt. Ook vindt u 
op www.kiesjouwutrecht.nl 
een samenvatting van alle 
verkiezingsprogramma’s 
én drie kieshulpen: De 
Stemwijzer, Kieskompas 

en een standpuntenmatrix. 
Dat zijn hulpmiddelen die 

u helpen om te bepalen 
welke partij uw stem ver-
dient op 18 maart.

Het belang om mee te 
doen aan de verkiezingen 
is groot. Uw stem telt 18 

maart driedubbel. U kiest 
voor Provinciale Staten, de 

waterschappen en indirect 
voor de Eerste Kamer. 
Met de twee stempassen 
die u heeft ontvangen, 
kiest u volgende week 
woensdag heel gemak-
kelijk op één dag voor 
Provinciale Staten én de 
waterschappen. En de 
Statenleden kiezen vlak 
na verkiezingen de Eerste 
Kamerleden. Dus uw stem 
heeft indirect ook invloed 
op de landelijke politiek. 

Nr. 97 11 maart 2015

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

18 maart verkiezingen Provinciale Staten

Iedere verkiezingen bekijk ik 
opnieuw waar mijn stem 

naartoe gaat

STEMMEN

Zijn de stempassen af-
gelopen week bij u op de 
deurmat gevallen? Op 18 
maart mag iedere  kies-
gerechtigde inwoner van 
provincie Utrecht kiezen 
voor Provinciale Staten én 
de waterschappen. Heeft 
u nog geen stempassen 
ontvangen of  u bent één 

of  twee stempassen kwijt? 
Neem dan contact op met 
de gemeente waar u bent 
ingeschreven. Op www.kies-

jouwutrecht.nl vindt u een 
vraag- en antwoordenlijst 
over stemmen en links naar 
alle gemeentelijke websites.

TWITTER MEE!

Blijf  op de hoogte van 
nieuws over Provinciale 
Staten Utrecht. En over de 
verkiezingen op 18 maart!

Volg Provinciale Staten 
Utrecht op Twitter via:
www.twitter.com/psutrecht
 
#kiesjouwutrecht 
#ps2015

Ontmoet de politieke partijen!

De  politieke partijen voeren volop campagne. Hier kunt u 
ze de komende week vinden. 

Libertarische partij: “Wilt u met ons in gesprek? Google 
“Libertarische Partij Utrecht”. Ook op Facebook.”
PVV: “Stuur dit kabinet naar huis. Genoeg is Genoeg. 
U vindt ons op de politieke markten.’’
50Plus: “Uw zorg, onze zorg! Kom 13 maart om 
11:45 uur naar de Dom.”
PvdA: “Meer banen, betaalbare woningen, schone 
economie. 16 maart stad Utrecht: Frans Timmermans, 
EU - toekomst Utrecht.”
SGP: “Lasten verlagen? Het kan! Kom naar Veenendaal 
of  Zeist. Kijk op www.hetbestevoorutrecht.nl.”
VVD: “VVD is ‘on tour’: Vinkeveen, Amersfoort, Houten, 
Zeist, Veenendaal, Bunschoten, Soest, Bilthoven, Utrecht 
en Nieuwegein.”

INFORMATIE GroenLinks: “GroenLinks, voor meer banen en schone 
energie! Wil je onze kandidaten ontmoeten? Kijk op: 
www.provincieutrecht.groenlinks.nl/doe-mee.” 
ChristenUnie: “Hoe geef  je geloof  een stem? Vraag het 
de blauwe man die door Utrecht loopt!”
Jezus Leeft: “JEZUS LEEFT wil in kleine dorpen wonen 
aantrekkelijker maken en koeien de wei weer in!”
Vrijzinnige partij: “Hoe klinkt Vrijzinnig politiek geluid? 
12 maart 20.00 uur ons creatieve inloopuur Playground 
Studio Utrecht.”
Provincie@inwonersbelangen: “Onze visie toekomst 
Vecht en Plassengebied? Kom 11 maart naar debat de 
Ronde Venen.”
D66: “Uw stem telt dubbel: Stem 18 maart D66. Meer 
banen, minder lasten en beter onderwijs!”
CDA: “Ontmoet het CDA op 14 maart in Oudewater, 
Woerden, Mijdrecht, Bunschoten, Baarn, Soest en Zeist.”
SP: “Waarom SP? Laat lijsttrekker Ad Meijer u overtuigen: 
12 maart mobiliteitsdebat NMU, Eenhoorn, Amersfoort.”
Partij voor de Dieren: “Meer natuur en geen jacht! Onze 
standpunten en campagneactiviteiten kunt u vinden op 
www.afdelingutrecht.partijvoordedieren.nl.”

Agenda

11 maart, 19:30 uur: Verkiezingsdebat De Ronde Venen, 
De Boei in Vinkeveen
12 maart, 19:30 uur: NMU-debat over mobiliteit, OV en 
fietsen, Regardz in Amersfoort
12 maart: Creatief  inloopuur, Playground Studio Utrecht
13 maart, 15:00 uur: Lijsttrekkersdebat, georganiseerd 
door O-Gen, Dierenpark Amersfoort
18 maart:  verkiezingen Provinciale Staten én 
waterschappen 
18 maart, 21:00 uur: Uitslagenavond Provinciehuis
19 maart, 8:00 uur: Uitslagenontbijt met lijsttrekkers, 
uitgezonden door RTV Utrecht

Kijk voor meer verkiezingsactiviteiten op 
www.kiesjouwutrecht.nl

Wijnand Jonkers (30): “Ik 
ga stemmen, omdat ik 
schone lucht belangrijk 
vind voor de gezondheid 
van mijn kinderen.”
 
Rob Beukema (58): “Ik 
stem om invloed te hebben 
op waar er gebouwd mag 
worden in onze provincie.”
 
Mevrouw van der Tier 
(83): “Ik ga stemmen voor 
goede paden in de bos-
sen.’’

Ilona Hoeve (23): “Ik ga 
stemmen omdat mijn 
stem bij deze verkiezingen 
ook invloed heeft op de 
landelijke politiek.”
 
Jan Kromwijk (57): “Ik ga 
stemmen voor ruimte om 
te kunnen ondernemen in 
het landelijk gebied.”

Yildiz Ayoub (43): “Ik wil 
dat ze de provinciale weg 
bij ons veiliger maken.”

Ik ga stemmen omdat… 

Stempassen 
kwijt? 
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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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Op de eerste plaats wil ik even 
twee agenten bedanken van poli-
tie de Ronde Venen, die mij fantas-
tisch hebben geholpen (hulpver-
lening) Maandag middag 9 maart 
ben ik in mijn woning gevallen, 
als dit gebeurd kan ik door medi-
sche redenen niet zelfstandig over 
eind komen. ik ben dan overge-
leverd, bereidwillige mensen, die 
165 kg kunnen tillen. Ik heb toen 
mijn vriendin gebeld, op haar werk, 
die daarna naar de politiebureau 
is gegaan op bozenhoven, twee 
agenten zijn naar mijn woning ge-
gaan, en hebben me overeind ge-
holpen. HULDE

Ook graag aandacht 
voor het volgende
Met grote regelmaat komt het voor 
dat ik de trappen niet af kan van 
de galerij, ik woon twee hoog en zit 
dan weken in huis. Dit komt om-
dat ik heel erg bang ben om te val-
len, zie tekst boven. Ik sta sinds 
2011 ingeschreven voor een an-
dere woning 3 maal is mij urgentie 
verleent voor een half jaartje. Waar 

ik totaal niets aan gehad hebt, al-
lemaal woningen die voor mij niet 
geschikt waren, 3 maal 150 euro 
door de neus geboord. In de Ron-
de Venen lukt het niet om een an-
dere woning te krijgen, ik kan wel 
naar een andere gemeente gaan, 
maar dan ben ik me Canta kwijt, 
daar pas ik voor.

Dan zijn er ook nog van die heer-
lijke burueacratische instanties te
denken aan Groenwest woning net 
en het vierde huis en de gemeente 
de Ronde Venen niet te vergeten. 
Ik begrijp dat er regels zijn, maar er
kunnen altijd uitzonderingen ge-
maakt worden. Ik vind dat ik er 
daar een van ben, naar al die jaren, 
naar een huisarts word er ook niet
geluisterd.
Groenwest woningnet het vierde-
huis gemeente de Ronde Venen, ik 
daag u uit om mij binnen de drie 
maanden een geschikte woning te 
verstrekken.

Martin de Kruijf
Mijdrecht

Agenten bedankt

Vorige week stemde het CDA als 
grootste coalitiepartij tegen het 
initiatiefvoorstel van de VVD om 
per direct te besluiten tot de open-
stelling van winkels op zondag in 
onze gemeente. Graag wilde wij 
een toelichting geven op ons in-
genomen standpunt, aangezien er, 
zoals wij merken veel vragen leven 
onder De Rondeveners

Is het CDA zich wel bewust 
van de maatschappelijke 
werkelijkheid?
Ja, de laatste tijd is het onderwerp 
volop in de belangstelling. De druk  
van ondernemers en consumen-
ten, die voor openstelling zijn, op 
de lokale politiek neemt toe. Het 
CDA is zich terdege bewust van 
die maatschappelijke realiteit en 
ook van de noodzaak om daar po-
litiek-bestuurlijk op in te spelen.

Waaruit blijkt dat bewustzijn 
van het CDA dan? 
Het CDA heeft over dit onderwerp 
met de coalitiepartners gesproken. 
Dit is gebeurd omdat de beperkte 
openstelling van winkels op zon-
dag een essentieel punt van het 
gesloten coalitieakkoord vormt. 
Destijds is dat punt ingebracht 
door de ChristenUnie-SGP als be-
langrijke eis om toe te
treden tot de coalitie. Alleen door 
de deelname van de ChristenUnie-
SGP kon een raadsmeerderheid 
worden gevormd. Dat kwam, om-
dat de D66 en de VVD duidelijk 
hadden gemaakt geen bestuurs-
verantwoordelijkheid te willen dra-
gen in een coalitie met het CDA en 
Ronde Venen Belang.   

Wat is de rol van de 
kleine coalitiepartner 
ChristenUnie-SGP?
Het openbreken van een coalitie-
akkoord is een ingrijpende kwes-
tie, omdat het kan leiden tot een 
bestuurscrisis. Voor de Christe-
nUnie-SGP is de uiterst beperk-
te openstelling op slechts enke-
le zondagen per jaar een wezenlij-
ke zaak. Tot nu toe houden ze vast 
aan hun standpunt. De drie ande-
re coalitiepartners respecteren nu 
nog steeds de destijds gemaak-
te afspraken met de ChristenUnie-
SGP. Wel hebben we indringend 
gevraagd om die kwestie nog eens 
goed tegen het licht te houden.     
 
Wat is het standpunt 
van het CDA?
Als brede volkspartij heeft het CDA 
oog en oor voor de noden van on-
dernemers en wensen van de con-
sumenten, maar wil op zorgvuldi-
ge wijze afwegingen maken: bin-
nen de eigen achterban en met de 
coalitiepartners. In de politieke re-
aliteit gaat het om veel meer dan 
alleen de discussie over de open-
stelling op zondagen. In het CDA-
verkiezingsprogramma staat het 
standpunt van het CDA helder ver-
woord: “Wij zijn terughoudend in 
verdere verruiming van de winke-
lopenstelling
op zondagen.” De bestuursver-
antwoordelijkheid van een politie-
ke partij is veel omvattender dan 
een eis van een pressiegroep die 
zich roert. Het CDA heeft name-

lijk ook te maken  met degenen die 
onverkort vast willen houden aan 
gemaakte afspraken. En een be-
stuurscrisis kost veel meer dan de 
25.000 euro, die nu voor een on-
afhankelijk onderzoek beschik-
baar is.

Is een onderzoek  nodig?
Het CDA neemt dit vraagstuk zeer 
serieus. Daarom hecht het CDA zo 
aan een gedegen onafhankelijk 
onderzoek. Het was het CDA dat 
het college van B & W met klem 
opriep om met spoed zo’n  gede-
gen onderzoek in te stellen naar 
het draagvlak voor de openstelling. 
Zo’n onderzoek, dat volgens de 
nieuwe landelijke regelgeving ge-
wenst is, is in De Ronde Venen na-
melijk nog nooit gehouden.
De VVD en Lijst8Kernen doen daar 
erg luchtig over. Wij willen ons 
standpunt bepalen op onderzoek 
dat toegespitst is op de situatie in 
onze gemeente.  

Is het CDA serieus bezig met 
de ruimere openstelling?
Ja, want dat onderzoek is op 19 fe-
bruari door wethouder Goldhoorn 
(RVB) toegezegd, nadat het CDA 
daarop vasthoudend bleef aan-
dringen. Op 4 maart stuurde het 
college een onderzoeksvoorstel 
aan de gemeenteraad. Dat voorstel 
zou volgens de procedures pas op 
9 april in de raad behandeld kun-
nen worden. Voor het CDA duur-
de dat veel te lang! Vandaar dat 
het CDA in de afgelopen raads-
vergadering met een motie is ge-
komen, om direct aan de slag te 
gaan. Door deze motie werd een 
tijdwinst van vijf weken geboekt. 
Voor velen niet snel genoeg, maar 
politiek gezien was meer snelheid 
absoluut niet mogelijk. Ook de an-
dere coalitiepartijen steunden die 
motie. De VVD en Lijst8Kernen 
waren juist tegen zo’n onderzoek.
Dat onderzoek neemt enige tijd 
in beslag. Het CDA wil het on-
derzoeksresultaat zo snel moge-
lijk ontvangen. Daarna zal het CDA 
het initiatief nemen voor het beleg-
gen van een extra raadsvergade-
ring om onmiddellijk tot bestuur-
lijke conclusies te kunnen komen. 

Is de openstelling op zondag het 
redmiddel voor de ondernemers? 
 Volgens het CDA moet er een 
nieuwe harmonie komen tussen 
winkelaanbod en klantgedrag. Die 
uitdaging moeten de ondernemers 
hier aangaan. Daarvoor is een re-
alistische visie nodig, die de plaat-
selijke ondernemers met spoed 
moeten ontwikkelen. Het komt er 
dan op aan om er als ondernemers 
een toekomstbestendige uitvoe-
ring aan te geven. Daarbij zijn de 
ondernemers aan zet. En die kun-
nen ook dan rekenen op het CDA. 
Wij zweven niet los van de wer-
kelijkheid in onze gemeente. Dat 
mag duidelijk zijn. We hebben eer-
der met ondernemers gesproken 
over de openstelling op zondagen 
en blijven ook in de toekomst met 
de ondernemers in gesprek.”     
 
Namens fractie CDA 
De Ronde Venen
Fractievoorzitter Rein Kroon

Opstelling CDA inzake 
de koopzondag

Een reactie op de wijze waar-
in grootwinkelbedrijven steeds 
weer komen met paniekverhalen 
en klachten over te weinig inkom-
sten en dan ook nog eens dreigen 
(lees: bluffen) om weg te gaan uit 
de Ronde venen. 

Even wat zaken op een rijtje: 
Toen Karwei zich hier destijds wil-
de vestigen stonden soortgelijke 
klaagverhalen in de kranten van 
de ongeruste middenstand die 
zijn voortbestaan ernstig zag be-
dreigd. Mooie kopij voor de bla-
den, want er is herrie in de tent! 
Voor een deel hebben de klagers 
inderdaad gelijk gekregen, want 
per groter wordende bedrijfsruim-
te van de Karwei verdwenen in rap 
tempo de ijzerhandels, hobbywin-
kels en schilders uit de omliggen-
de dorpen.
Maar ook een groot bedrijf kan 
fl ink last hebben van terugval in de 
omzet. Hetzelfde voorbeeld heb-
ben we gezien in de garagewereld. 
Bedrijven die tot voor de crisis gro-
te showrooms hadden neergezet , 
zijn er nu bijna niet meer. De cri-
sis kwam en sloeg ongenadig hard 
toe. Verder is het logisch dat win-
kelomzetten teruglopen want er 
is gewoon geen geld meer. Hoge 
werkeloosheid, enzovoort. Jaren 
terug kon je direct een Hypotheek 
of lening afsluiten. Geld nodig? 
geen probleem. Keukens van een 
paar jaar oud werden zo op straat 
gezet. Tja, de kleur beviel niet meer 
zo he. Dat is nu wel even anders. 
Bovendien worden hier al tijden 
geen nieuwe woonwijken uit de 
grond gestampt, blijkbaar waren 
er andere prioriteiten zoals een 
zwembad of zoiets. Dus is er al een 
tijd weinig vraag naar bouwma-
terialen, keukens, badkamers en-
zovoort. En het Internet heeft na-
tuurlijk ook fl ink meegewerkt. Voor 
goed parket bijvoorbeeld, hoef ik 
niet per se naar een bouwmarkt. 
Even zoeken met de PC en het 
wordt nog thuisbezorgd ook. Dus 
je hoeft de deur niet eens uit.
Karwei was al lang bezig met het 
personeelsbestand. Het (overigens 
zeer behulpzame) personeel be-
staat uit tieners begeleid met een 
paar ervaren krachten, een formu-
le die is afgekeken van de super-
markten. Vakkennis die je voor-
heen gratis kon krijgen bij de 
plaatselijke ijzerboer is er helaas 
niet. Zzp-ers die thuis komen klus-
sen (o.a. keukens plaatsen) wor-
den door de opdrachtgever afge-
knepen. Een keuken moet er in ge-
knald worden in zo kort mogelijke 
tijd. Alleen een handige buurman 
doet het voor minder. Niet gaan 
klagen dus als je keuken na  een 
half jaar uit elkaar valt. Het was 
toch zo goedkoop? 
Zou het dan enige zin hebben om 
nog langer open te gaan? De da-
gelijkse openingen zijn al ver-
ruimd. Dus nu de laatste limiet 
maar even doorbreken want vol-
gend jaar moeten we nog meer 
winst halen. Wat men nu nog 
eventjes niet vertelt is dat dan te-
gelijk de winkel niet meer tot 8 uur 
’s avonds open zal zijn.. Ja, we zijn 
daar gek. Meer verdienen: Graag. 
Maar wel met minder loonkosten! 
Vervolgens gaat het personeel nog 
iets in de portemonnee merken, 
want de waarde hiervan wordt nog 
minder. Er zijn nu nog bedrijven die 
extra salaris geven als je voor een 
speciale klus in het weekend aan 
de gang moet. 
Op het moment dat het blijkbaar 
normaal wordt geacht om 24/7 
te gaan werken valt dat allemaal 
weg. Let maar op, nieuwe arbeids-
contracten zullen worden omge-
gooid met alle gevolgen van dien. 
De vakbonden staan al op scherp. 

Kijk, daar hebben onze voorouders 
ooit nog fl ink voor geknokt. Voor 
een vrije zondag en zaterdag. Voor 
een extraatje als er ook extra werk 
moet worden verzet. We staan 
nu eigenlijk op het punt om alles 
weer weg te geven. Voor een paar 
schroefjes die je was vergeten.  
Nog iets: De beheerders van de 
winkelcentrums in de regio zullen 
zich ook gaan aanpassen. De con-
tracten zullen worden gewijzigd 
zodat de winkeleigenaars binnen-
kort verplicht zullen worden ge-
steld om op zondag te gaan wer-
ken. Men wil mee met de stroom. 
Zij open? Dan wij ook. Begrijpe-
lijk, maar is het nodig? Het is al-
leen maar het aanjagen van elkaar 
wat we aan het doen zijn. Voor een 
paar centen, uiteraard. 
De gemeente heeft in feite het ver-
dwijnen van de leuke, gezellige 
winkels indirect zelf in gang ge-
zet toen men de grote jongens hier 
liet komen. Ongelijke concurrentie, 
want de huurprijs per m2 is stuk-
ken minder op het industrie ter-
rein. Een kind had de afl oop kun-
nen voorspellen. Nu zijn de grote 
jongens eigenlijk zelf aan de beurt. 
De omzet is gezakt. (of niet genoeg 
gestegen..) En ze laten zien dat ze 
groot zijn.. De gemeente wordt 
spijkerhard onder druk gezet. Af-
spraken worden niet nagekomen. 
Want de winst moet omhoog. Dit 
jaar 105% gehaald? Goed gedaan 
hoor. 1e prijs voor jullie. Maar dan 
is het streefbedrag volgend jaar 
wel 110%. Zo gaat dat. Pushen, 
pushen. Meer, meer! En intussen 
lopen de winkels in de dorpscen-
trums steeds verder leeg. Want als 
kleine ondernemer kun je daar ge-
woon niet tegenop.
Wat gaan deze grote jongens doen 
als men niet verder komt? Een 
dankbaar middel is natuurlijk weer 
de politiek. Daar is altijd wel ie-
mand te vinden voor een paar ste-
vige kreten. Vaak zonder goede 
voorkennis, helaas. Het zou de po-
litiek sieren om de gemaakte af-
spraken gewoon te laten staan die 
men hiervoor (samen..) heeft ge-
maakt. En de graaiers die overal 
overheen denken te klimmen een 
halt toe te roepen. Dat is overigens 
een van de functies van de poli-
tiek, dacht ik. En als je toch bezig 
bent: Ontwikkel nu eens eindelijk 
een visie waar iedereen wat aan 
heeft. Wij wonen hier ook nog. En 
ze noemen ons klant. 
Kortom, er wordt met twee maten 
gemeten. Jongens met een gro-
te mond krijgen weer eens voor-
rang. Iemand met een andere me-
ning wordt als sulletje aan de kant 
geschoven. Maar in dit verband 
wordt er met het begrip werkge-
legenheid gegoocheld en dat kan 
ik niet helemaal matchen met de 
werkelijkheid. Er zullen alleen 
maar minder winkels over blijven, 
ga daar maar van uit. Als je de lijn 
van het verhaal trouwens heel ver 
doorzet kan ik in de toekomst niet 
eens meer winkelen op zondag. 
Want dan moet ik.. zelf ook wer-
ken.
Van mij mogen er best wel weer 
kleine winkels komen, lekker 
dichtbij in het dorp. Of in een groot 
pand, gezellig bij elkaar. Met kun-
dig personeel. Ja, dat kost inder-
daad wat meer. Nou en? Als de 
producten beter zijn dan gaat het 
jaren langer mee. Stukken beter 
voor de consument. Er wordt al 
genoeg weggegooid. Ook jammer 
dan voor de grootaandeelhouders 
die graag nog meer winst hadden 
gezien. Maar voorlopig eerst nog 
even een fl inke boete moeten be-
talen.

A. Visser
Waterhoen 18

Winkels weg? Ga toch weg!
Groep 3 Twistvliedschool 
bezoekt bakker de Kruijff
Mijdrecht - Op dinsdag 3 maart 
bracht groep 3 een bezoek aan de 
bakker. Natuurlijk vertelde hij heel 
veel aan de kinderen, wat er al-
lemaal in het deeg moet en wel-
ke machines er in de bakkerij ge-
bruikt worden. Na alle informatie 
konden de kinderen als kleine bak-
kertjes zelf aan de slag. Ze maakten 
heel veel en vooral lekkere koekjes. 
Tijdens het bakken van de koekjes 

liet de bakker zien hoe je een echte 
taart maakt. En als verassing mocht 
de taart meegenomen worden naar 
school.  Daar werd de taart aange-
sneden en opgegeten. Zo konden 
de kinderen van groep 4 ook nog 
meegenieten van het lekkers. De 
kinderen van groep 3 en juf Jeanet 
bedanken bakker de Kruijff  voor het 
leerzame, lekkere en gezellige be-
zoek aan de bakkerij!

Anne Boogaard van de Eendracht

Puzzelwinnaars Veen-
Landen College bekend!
De Ronde Venen - Bij de lesmid-
dag op het VeenLanden College kre-
gen de leerlingen een uitdaging mee 
naar huis in de vorm van een puz-
zel. De uitslag kon via de website 
van het VeenLanden College wor-
den ingestuurd. Veel leerlingen uit 
groep 8 gaven hier gehoor aan. De-
ze week werden de drie winnaars 

bekend. Het waren Verena Ratter-
man van het Duet, Anne Boogaard 
van de Eendracht en Wouter Pappot 
van de Jozefschool. Zij werden in de 
klas verrast door conrector Jannetje 
ter Punt en ontvingen van haar een 
cadeaubon. Wouter was helaas ziek 
en krijgt zijn prijs op een later tijd-
stip. Dat is beloofd!

Verena Ratterman van het Duet

Wilnis - Zondag 8 maart was de 
eerste dag voor de competitie teams 
Rood en Oranje van TVW. De Rood 
competitie is voor kinderen die voor 
het eerst tennissen tot de leeftijds-
categorie 9 jaar. De Oranje Com-

petitie is voor kinderen t/m 11 jaar. 
Beide teams speelde tegen kinde-
ren van 4 andere verenigingen. Per 
categorie speelde ongeveer 20 kin-
deren tegen elkaar in steeds wisse-
lende samenstelling. Er werden sin-

Tenniskids competitie 
Tennisvereniging Wilnis

gle en dubbel partijtjes gespeeld. 
Voor sommige kinderen was het 
even in komen als je de winter niet 
door getennist had, maar alle kin-
deren waren erg enthousiast en wil-
de eigenlijk na twee en een half uur 

niet stoppen. Met een zonnetje van 
13 graden op het bolletje ging ie-
dereen weer vrolijk naar huis. De 
volgende competitie dag voor de 
teams is 5 april en iedereen heeft er 
al zin in.

Atlantis F2 kampioen!
Mijdrecht - Zaterdag 7 maart 
speelde het jongste team van Atlan-
tis de laatste wedstrijd van de zaal-
competitie tegen het bekende OV-
VO uit Maarssen. Dit team van At-
lantis is in oktober begonnen met 
wedstrijden spelen en doet het fan-
tastisch! Het team wist al dat ze so-
wieso kampioen zouden zijn maar 
waren er nog op gebrand om ook 
bij de laatste wedstrijd de punten te 
pakken.
Dit sterrenteam bestaat uit: David 
Brokx, Puck Eisen, Shenna van der 
Helm, Louise van Koeverden Brou-
wer en Xin Lei Sun. Helaas kon Puck 
er wegens ziekte niet bij zijn. Am-
ber van Es ging mee als invaller. At-
lantis ging goed van start kwam 
door mooie korte kansen van Da-
vid en Shenna op voorsprong. OV-
VO zat ook goed in de wedstrijd en 
wist dit terug te brengen naar 2-2. 

Door nog een korte kans van Shen-
na ging het team met 2-3 de rust in. 
Coaches Amy Loman en Rick Kuy-
lenburg gaven een goede peptalk 
en na de rust ging het team fana-
tiek weer van start. Door 3 doelpun-
ten van David en een doelpunt van 
Shenna en van Louise stond het 2-8 
en kreeg de F2 wat lucht. OVVO wist 
de stand terug te brengen naar 4-8. 
Atlantis is daarna niet meer in ge-
vaar gekomen. OVVO wist nog 2x te 
scoren maar ook Amber wist nog 2 
kansen te benutten. Met een mooie 
eindscore van 6-10 is de laatste 
wedstrijd ook winnend afgesloten. 
Terug in Mijdrecht was er de huldi-
ging van het team met mooie woor-
den van Janneke van Ginkel, geluk-
kig kon Puck hier wel bij aanwezig 
zijn. Taart, limonade, bloemen en 
een echte medaille maakten het een 
compleet kampioensfeest!





Vervolg van de voorpagina.

Toen het vorig jaar klaar was en 
‘feestelijk’ voor een uitverkoren ge-
zelschap werd opgeleverd, was de 
lokale (kritische) pers daarbij niet 
welkom. Op ons verzoek wat de 
faunapassage (extra) heeft gekost 
is door de Provincie noch door de 
Stuurgroep Wilnisse Bovenlanden 
nooit antwoord gegeven. Maar dat 
het een duur grapje is geworden 
staat wel vast.

Er is al mooie natuur
Sinds 2010 moest het volgens 
de Provincie, met op de achter-
grond Brussel, anders met de pol-
der. Er werd een nieuw plan opge-
steld. Daarin moe(s)t o.a. 225.000 m3 
grond worden afgeplagd (gaat dit 
jaar i.d. zomer van start) en worden 
delen van het land moeras. Doel is 
de (verschraalde) grond en de na-
tuur terug te brengen naar ‘de oor-
sprong van vóór 1900’ zodat de oor-
spronkelijke levensvormen weer 
kunnen terugkeren… Helaas, het 
kan ook niet meer teruggedraaid 
worden, want de provincie is al ja-
ren bezig om het iedereen door de 
strot te duwen. Het project moet in 
2016 zijn afgerond en dan zal het 
volgens het rapport van de Wilnis-
se Bovenlanden tussen de 6 en 18 
jaar duren voordat de door mensen-
handen gemaakte natuur zich volle-
dig profileert. Er wordt gezegd dat 
er ook nog recreatieve mogelijkhe-
den worden gecreëerd, maar dat 
moet men nog maar afwachten. In 
de nieuwe natuurgebieden is het de 
vraag of die er zullen komen.
Natuuraanleg en -beheer prima, 
maar als er al mooie natuur voor-
handen is, wat is dan de reden om 
de polder Groot Wilnis-Vinkeveen 
achter de Bovendijk tot aan Woer-
dense Verlaat, tegen heel veel geld 
‘om te bouwen’ tot een ‘andere’ pol-

der? Reguliere boeren moesten ver-
trekken. Anderen die land pachtten 
van Staatsbosbeheer hebben de zak 
gekregen via aflopende contracten. 
Er zijn nog maar drie agrariërs die 
een paar hectare land mogen heb-
ben in het gebied. Maar het liefst 
zag de Provincie ze helemaal ver-
trekken. Het voordeel is gegund aan 
twee ‘natuurboeren’, Dick Oudijk en 
Arie van Oosterom, die elk 100 hec-
tare in bezit hebben gekregen om 
het land te onderhouden. Ze wor-
den door Brussel in het kader van 
de ontwikkeling van natuurprojec-
ten en in mindere mate door de Pro-
vincie goed betaald om dat te doen.

Tonnen voor paden en brugjes
Onder degenen die zich ergeren 
aan het feit dat de Provincie Utrecht 
voor de Vinkeveense Plassen geen 
geld over schijnt te hebben, maar 
wel met tonnen smijt voor een over-
bodig natuurproject als in de pol-
der Groot-Wilnis-Vinkeveen, is Ben 
Roeleveld.
Hij heeft een loonbedrijf aan de Am-
stelkade en woont en werkt zijn le-
ven lang al in de polder. Als geen 
ander weet hij wat er gebeurt in de 
polder en wat de ‘ombouw’ kost. 
Vanwege zijn open en kritische 
houding ten aanzien van het be-
stuurlijk beleid valt hij niet in het 
straatje van de provincie, de pro-
jectgroep en Staatsbosbeheer. “Bij 
mij werd het contract voor 14 van 
de 18 hectare, die ik heb gepacht, 
niet meer verlengd door Staats-
bosbeheer. Ik houd nu nog maar 
4 hectare over wat ik bebouw om 
mijn brood te verdienen met maai-
en en in balen persen van gras. Ik 
ben nooit betaald voor datgene wat 
ik 21 jaar lang aan natuur op mijn 
land beheerde en ik heb altijd zelf 
in een daarvoor geschikt machine-
park geïnvesteerd. De ‘natuurboe-
ren’ die precies hetzelfde werk doen 
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Je vaarbewijs 
halen
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
leek het wel lente !! Het vaarseizoen 
staat weer voor de deur. Alle boot-
jes worden vanaf april weer in het 
water gelegd. We zien uit naar een 
mooie lange zomer.
Nu is het moment om je alvast goed 
voor te bereiden op de zomer. Geef 
je boot een onderhoudsbeurt en 
zorg dat, als je dat nog niet hebt, je 
het benodigde vaarbewijs haalt.
Vorige zomer zijn er weer een be-
hoorlijk aantal mensen bekeurt voor 
het niet hebben van de benodig-
de papieren of het zich niet houden 
aan de verkeersregels op het water. 
Niet alleen de bestuurder van een 
snelle boot die even denkt, dat kan 
nog wel zonder vaarbewijs, riskeert 
een boete van maar liefst 500 euro. 
Ook de schipper van de zeilboot of 
de surfer moet oppassen, deze ris-
keert namelijk een boete van 220 
euro, indien deze vaart waar het niet 

mag. Het wordt dus nu ook interes-
sant voor de zeilers onder ons om 
het vaarbewijs te halen.
Heb je weleens een sanctie van het 
Centraal Justitieel Incasso Bureau 
ontvangen wegens een overtreding 
op de weg? En, schrok je van de 
hoogte van het bedrag?
Als je overtredingen op het water 
maakt, weet dan één ding zeker: 
van deze boetes schrik je nog veel 
harder. Iedereen die de waterregels 
overtreedt, kan forse sancties tege-
moet zien.
Dus nu is het moment om je vaarbe-
wijs te halen.
Als je nu start ben je voor de zomer 
klaar, om op de juiste manier met 
de juiste papieren het water op te 
gaan.
Het VerkeersCollege start don-
derdag 26 maart, in 6 avonden de 
Cursus Vaarbewijs 1. De opleidin-
gen worden verzorgt in Mijdrecht, 
Nieuwkoop en Aalsmeer.
Schrijf je nu in via onze website: 
www.verkeerscollege.com/vaarbe-
wijs of bel 0297-250 638.

Audiovisuele show over 
Jeruzalem
Wilnis - 18 maart a.s. houdt Pas-
sage christelijk-maatschappelij-
ke vrouwenbeweging afd. Wil-
nis weer een ledenvergadering. De 
heer Henk Butink uit Wilnis geeft 
een audiovisuele presentatie om-
lijst met prachtige muziek over Je-
ruzalem, een stad met duizenden ja-
ren historie. Met belangrijke religi-
euze expressiepunten voor Joden, 
Christenen en Moslims. We zien de 

Klaagmuur van de Tweede Tempel, 
Chagall’s glas-in-lood ramen in het 
Hadassah ziekenhuis, christelijke 
plaatsen en de Tempelberg met de 
Rotskoepel en Al Aqsa moskee.
De avond wordt gehouden in De 
Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis en 
begint om 20.00uur, vanaf 19.45uur 
is er koffie.
Leden en gasten zijn van harte wel-
kom!

Toneelvereniging WIK speelt
“Wie is hier de dokter”
De Ronde Venen - De cast van de 
toneelvereniging WIK is weer en-
thousiast bezig met repeteren voor 
de voorjaarsuitvoering van 14 en 21 
maart a.s. Deze komedie is geschre-

ven door Jan Derene. Dokter Prik 
runt een dokterspraktijk met 2 bij-
zondere medewerkers. In zijn prak-
tijk komen veel patiënten van allerlei 
komaf. Dit brengt uiteraard weer de 

Wensen in vervulling op 
NME-Centrum De Woudreus
Wilnis - Woensdagmiddag 18 maart 
gaan drie wensen van kinderen voor 
NME-centrum De Woudreus in ver-
vulling. Kinderen in de gemeente De 
Ronde Venen konden voor de actie 
“Natuurlijk Jouw wens”, hun wens/
idee voor een activiteit in en rond 
De Woudreus indienen. Bas en Nyls 
willen heel graag een kas voor de 
kindermoestuin van het NME-cen-
trum. Roos, Ruth en Tamara willen 
het liefst een spel doen in het speel-
woud en dat elk jaar herhalen. So-
fie heeft een grote wens waar ze zelf 
een steentje aan wil bijdragen, na-
melijk “een schoner milieu”. Vuurtje 
stoken was een wens van meerdere 
kinderen waardoor we die ook graag 

in vervulling willen laten gaan. Het 
wordt een middag vol belevenissen, 
waarbij we levend stratego spelen 
in het speelwoud, een kas bouwen 
voor de moestuin, vuurtje stoken en 
het project “Een schoner milieu be-
gint bij jezelf” aftrappen. De middag 
is voor kinderen van 4-12 jaar. Wil 
je meedoen? Geef je op via het vol-
gende mail adres: nmederondeve-
nen@odru.nl. Je mag ook bellen: 
0297-273692. Er kunnen maximaal 
25 kinderen van 4-12 jaar mee doen. 
Datum: Woensdag 18 maart 2015 
van 13.30-15.30 uur. Deelnamekos-
ten: 5,- per kind. Locatie: NME-cen-
trum De Woudreus, Pieter Joosten-
laan 28A, Wilnis.

Geld genoeg voor de Bovenlanden 
maar niet voor de Plassen

Peperdure faunapassage in de N212 van 7 meter breed. Voor welke soort (water)dieren?
De rommelige oever hoort er kennelijk bij…

Is dit de bedoeling?

Maar ja, tijden veranderen kenne-
lijk. Het is geen jaloezie, maar meer 
de ongelijkheid in behandeling wat 
ons steekt. Ik snap ook nog altijd 
niet dat men meer dan 50 hectare 
nieuw kruid- en faunarijk grasland 
wil aanleggen. Dat hebben we al 
sinds mensenheugenis in de polder. 
Maar ook 48 hectare nat schraal-
land. Vooral dat ‘natte’ zal steeds 
natter worden door inklinking van 
de bodem. En volgens de definitie-
ve herinrichting van de polder wil-
len ze dat ook niet. Waar zijn ze dan 
mee bezig? Het is je reinste geldver-
kwisting. Van overleg met bewoners 
over de polder is eigenlijk nooit wat 
terecht gekomen. De bestuurders, 
als je die zo zou kunnen noemen, 
zijn hun eigen gang gegaan. Je ziet 
wat het oplevert. Voor het ene kan 
alles en voor het andere is er niets.” 
Aldus Ben Roeleveld die zegt geen 
blad voor de mond te zullen nemen 
waar het de herinrichting van de 
polder betreft.

Behoud legakkers belangrijker
In de optiek van Roeleveld is de 
aanpak van de polder een onno-
dig proces dat al te veel gemeen-
schapsgeld heeft opgeslokt en niet 
zal leiden tot een meerwaarde van 
de natuur en een mooier polder-
landschap. Het behoud van de Le-
gakkers in de Vinkeveense Plassen 
zou volgens hem veel meer nut heb-
ben. Het is beter om daarin te in-
vesteren, want als die eenmaal weg 
zijn komen ze nooit meer terug. Dan 
wordt het een kale en ongezelli-
ge plas waar niet alleen de natuur, 
maar ook het toerisme sterk onder 
zal lijden. Dat wil je toch niet. Nog 
afgezien van de vraag of de dijken 
sterk genoeg zijn om het achterland 
te beschermen tegen golfslag. “De 
legakkers fungeren goeddeels als 
golfbreker. In de polder echter blijft 
de natuur zich altijd wel op haar ei-
gen manier ontwikkelen. Daar hoef 
je geen grote sommen geld aan uit 
te geven om er verandering in aan 
te brengen. Hooguit is een beschei-
den bedrag nodig voor onderhoud. 
Helaas, terugdraaien kan niet meer, 
daarvoor is het al te laat.”

Derk Boswijk, eindelijk kans op een 
Rondeveens geluid in de Provincie

De Ronde Venen - Steeds meer 
mensen weten dat Derk Boswijk op 
een verkiesbare plaats staat voor 

de Provinciale Statenverkiezingen, 
daarom spreken ook meer mensen 
hem aan. Naast alle campagne ac-
tiviteiten heeft Boswijk de afgelopen 
weken diverse makelaars en onder-
nemers gesproken. „Die wezen mij 
erop dat bedrijven de slechte be-
reikbaarheid met het OV en de fi-
les op de N201 als reden (kunnen) 
zien om zich niet in de Ronde Ve-
nen te vestigen” een eye-opener al-
dus Boswijk. „We kunnen dus stel-
len dat de slechte bereikbaarheid 
niet alleen vervelend is voor oude-
ren en studenten die in Utrecht wil-
len studeren maar ook gewoon ba-
nen kost. Samen met de onderne-
mers heb ik ook gekeken naar mo-

gelijke oplossingen, wat dat is na-
tuurlijk waar het om gaat.” Maar 
Boswijk heeft niet alleen met men-
sen in De Ronde Venen contact ge-
had. Boswijk: „Ik ben blij dat ik nu al 
ben benaderd door een ambtenaar 
van de Provincie Utrecht die graag 
met me wil brainstormen over de fi-
le problematiek op de N201.” 

Kleine kernen
In verkiezingstijd hameren alle par-
tijen ineens op de bereikbaarheid 
van de kleine kernen. Ook in De 
Ronde Venen heeft het ineens de 
aandacht. „Maar het CDA is de eni-
ge politieke partij hier die vragen 
heeft gesteld en aandacht heeft ge-

vraagd bij de provincie in de con-
cessie van het OV. Een gemiste 
kans” aldus Boswijk. „Dit gaat wat 
mij betreft bij de volgende aanbe-
steding anders!”

Afgelopen week was gedeputeerde 
Bart Krol (CDA) op bezoek bij infor-
matiecentrum ‘De Uitvlucht’ in Vin-
keveen. Hij informeerde zich over 
de visies en plannen die er liggen 
voor de facelift van Vinkeveen. Hij 
gaf aan dat hij duidelijk beeld had 
van de situatie en heeft medewer-
king toegezegd vanuit de provin-
cie. Boswijk wil er persoonlijk op toe 
zien dat dit ook daadwerkelijk gaat 
gebeuren en zei toe na de verkiezin-
gen ook direct contact houden met 
de lokale CDA fractie. 

Zuinig
Derk Boswijk zet zich ook in voor 
een zuinige provincie. Hij vertelt: 
„Ik heb een interessant keukenta-
felgesprek gehad met de eigenaar 
van een beschoeiingsbedrijf dat 
vaak voor de provincie in onze regio 
werkt. Dit bedrijf heeft al meerdere 
malen aangedrongen om de goede 
stukken van de huidige beschoei-
ingen her te gebruiken. Dat scheelt 
heel veel geld.” Boswijk legt uit: 
„Vaak is alleen het gedeelte rond de 
waterlijn verrot en is de 4 á 5 meter 
daar onder nog perfect bruikbaar. 
Ze trekken de beschoeiing er dan 
uit, zagen het verrotte gedeelte eraf, 
draaien de beschoeiing om en slaan 
hem er terug in. Wel is de schoei-
ing dan korter maar door deze te 
verankeren kan dit worden gecom-
penseerd.” Deze methode kan enke-
le honderden euro’s per strekkende 
meter schelen, en wordt nu toege-
past op eiland 9. Volgens Boswijk is 
het dus van essentieel belang om je 
door mensen uit de praktijk te laten 
informeren. 
„Deze kennis krijg ik alleen door 
in gesprek te blijven met de men-
sen uit de regio en uit de praktijk. 
Als ik 18 maart gekozen ben blij-
ven wat mij betreft deze keukenta-
fel gesprekken bestaan,” aldus een 
zeer enthousiaste en gedreven Derk 
Boswijk.

nodige komische situaties teweeg, 
dus zeker de moeite waard om te 
komen kijken. Kortom: er kan weer 
veel gelachen worden om allerlei 
komische situaties. WIK nodigt u 
uit om één van de twee voorstellin-
gen te komen kijken in ‘T Oude Pa-
rochiehuis aan de Bozenhoven nr. 
152 te Mijdrecht. De voorstellingen 
beginnen om 20.15 uur en de zaal 
is open vanaf 19.30 uur. Na afloop 
is er muziek en kan er een dansje 
gewaagd worden. Kaarten voor de 
uitvoering zijn aan de deur te koop 
á 10,- (als u donateur wordt is het 
6,25 p.p. per avond) of (om zeker te 
zijn van kaarten) te bestellen: tele-
foonnummer: 0297-283979.
In augustus 2015 bestaat toneelver-
eniging WIK 96 jaar en al die tijd zijn 
in het Parochiehuis de uitvoeringen 
geweest.

krijgen daar nu vanwege de ‘betaal-
rechten’ (de vroegere toeslagrech-
ten) uit Brussel 350 euro per hecta-
re voor. Om die reden wilde ze na-
tuurlijk graag die 100 hectare heb-
ben. Let wel: het zijn geen biologi-
sche boeren. Was dat maar zo, dan 
had ik er nog vrede mee. Maar ze 
moeten de natuur onderhouden en 
mogen nu meer dan wat mij en mijn 
collega’s destijds verboden was. 
Ze hebben meer dieren en mogen 
meer drijfmest uitrijden.
Terwijl Staatsbosbeheer heeft aan-
gegeven dat die minder dieren en 
minder mest in de polder wil heb-
ben. Hoe rijm je dat dan? Ze mogen 
stallen bouwen in het natuurge-
bied en ze krijgen voor honderddui-
zenden euro’s paden en bruggetjes 
aangelegd om naar het land te rij-
den met de tractor en hun wagens. 
Dus niet voor recreatieve doelein-
den. Daar is toch veel geld mee ge-
moeid. Wij kregen dat niet en gin-
gen gewoon met de tractor het land 
op. Je moest er hele processen om 
voeren om iets gedaan te krijgen. 





Boer zoekt stem
U gaat toch ook stemmen 

op 18 maart voor het 
waterschap?
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
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nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
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of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
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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

Bingo
Mijdrecht - Op 13 maart organi-
seert de Lijnkijkers de maandelijkse 
bingo in de kantine van sport ver-
eniging Argon. De bingo van deze 
maand staat in het teken van Pasen 
en het voorjaar. Naast de prijzen be-
staande uit elektrische apparatuur, 
bloemen, planten en VVV waarde-
bonnen, is de hoofdprijs deze keer 
een waardebon van 150,- te beste-
den bij Tuincentrum Wiegmans in 
Mijdrecht. Zaal open 19.00 uur, de 
aanvang is 20 uur, en natuurlijk is 
het eerste kopje koffie weer gratis.
Met het meedoen aan deze bingo 
steunt u de jeugd van Argon.

Kinderkleding-/
speelgoedbeurs 
Vlinderbos
Wilnis - Zaterdag 21 maart vindt 
op Jenaplanbasisschool Vlinderbos, 
aan Veenweg 117A in Wilnis, de 
jaarlijkse kinderkleding- en speel-
goedbeurs plaats. Het aanbod be-
staat uit 2e handskleding in de ma-
ten 92 t/m 176, schoenen, sport-
kleding, verkleedkleren, skeelers, 
boeken, cd’s en dvd’s voor kinde-
ren in de leeftijd van 3 tot en met 13 
jaar. Nieuw dit jaar is de mogelijk-
heid om te pinnen op de beurs! De 
meegekomen kinderen kunnen zich 
in de hal vermaken met een kleur-
plaat of een puzzeltje. De beurs 
duurt van 9.00 tot 11.00 uur. Vlin-
derbos zal de opbrengst besteden 
aan een activiteit voor alle leerlin-
gen van de school. Goederen die 
niet zijn verkocht kunnen na de 
beurs eventueel gedoneerd worden  
aan ons goede doel, stichting Ro-
ki. Voor meer info. of een klantnum-
mer ga naar beurs@vlinderbos.nl

O.K.K. presenteerd
‘Gevaarlijk 
snoepgoed’
Mijdrecht - Op vrijdag 13 en zater-
dag 14 Maart opend toneelvereni-
ging O.K.K de deuren voor een nieu-
we voorstelling ‘Gevaarlijk snoep-
goed’. Dit toneelstuk gaat over een 
gezin dat wordt meegesleurd in vier-
entwintig waanzinnige uren na een 
gemaskerd bal. Nieuwsgierig? Wij 
hopen u van harte welkom te he-
ten in onze nieuwe locatie, De Boei, 
Kerklaan 32 Vinkeveen. De deur is 
open vanaf 19.30 uur,aanvang 20.00 
uur. Voor meer info verwijzen wij u 
graag door naar onze nieuwe websi-
te, www.toneelverenigingokk.nl

Jubileum bij Zonnebloem
Uithoorn-Amstelhoek - Op 3 maat 
jl. werd de jaarvergadering van de 
Zonnebloem Afd. Uithoorn/Amstel-
hoek gehouden. Als agendapunt 8 
was vermeld: Huldiging veertigjarig 
jubileum als vrijwilligerster Elly Bre-
mer.
Voor deze huldiging was uitgeno-
digd Peter van Hout, oud voorzit-
ter van de Regio Amstelland. Pe-
ter had zich terdege voorbereid, 
want de verschillen bij het aanmel-
den van een vrijwilliger in de jaren 
zeventig en nu zijn onvoorspelbaar 
groot. Als beginnend vrijwilligster 
ging je toen naar een cursus waar 
zes theorielessen werden gegeven 
en zes praktijklessen. De praktijk-
lessen werden gegeven door een 
wijkverpleegkundige, een geeste-
lijk verzorger en een maatschappe-
lijk werker. Een therapeut gaf luis-
teroefeningen, want je moest na-
tuurlijk goed naar de gasten kun-
nen luisteren. De praktijklessen 
omvatte handwerken, kaarten ma-
ken, stof versieren, poppen maken 
en nog veel meer. Na deze cursus 
kon Elly op pad en dat heeft ze ge-
daan ook. Veertig jaar lang ouderen 
en zieken bezocht, geholpen bij ver-

schillend activiteiten en het organi-
seren van uitjes voor collega vrijwil-
ligers. Peter kon zo nog wel een tijd-
je doorgaan met het opsommen van 
de activiteiten zei de spreker, maar 
dan zou de vergadering wel heel erg 
uitlopen. Op Elly kon en kan je nu 
nog steeds een beroep doen. Na de 
mooie woorden kwamen de bij dit 
jubileum behorende gouden Zon-
nebloemspeld, een unieke oorkon-
de en vanuit de Regio nog een gla-
zen sculptuur.
Natuurlijk ook nog een mooi boeket 
bloemen zoals dit bij een dergelijke 
gebeurtenis hoort. Elly, die altijd be-
scheiden is, heeft de huldiging lek-
ker over zich heen laten komen, 
maar kon het geheel wel erg waar-
deren en het bestuur van De Zonne-
bloem waardeert haar, maar dat zult 
u na het lezen van dit verhaal wel 
kunnen begrijpen. Wellicht denkt u 
nu wel: “Misschien is het werken 
als vrijwilliger/ster ook wel wat voor 
mij” neem dan contact op met onze 
secretaris Lucas van der Meer tele-
foonnummer 0297 521 984. O ja, als 
u zich aanmeldt hoeft u niet persé 
de veertig jaar als vrijwilligster vol te 
maken.

De Ronde Venen - Ook voor de 
waterschapsverkiezingen van 18 
maart is uw stem veel waard. Kiest 
u voor een partij waarbij eenzijdig 
belangen voorrang krijgen, bijvoor-
beeld natuur en recreatie? Of kiest 
u voor het CDA dat alle belangen 
zorgvuldig afweegt? Zeker in De 
Ronde Venen zijn behoud van pol-
ders, veiligheid en het voorkomen 
van wateroverlast belangrijke on-
derwerpen. Maar het gaat natuur-
lijk ook om schoon water, natuur en 
recreatie, duurzaamheid en beperk-
te waterschaplasten.In de afgelo-
pen bestuursperiode heeft Nico de 
Dood (twitternaam boertjenico) na-
mens het CDA in het bestuur, zich 
ingezet voor behoud van het unieke 
polderlandschap zoals we het ken-
nen. Geen eenzijdige besluiten van 
het waterschap, maar gezond boe-
renverstand gebruiken. Of het nu 
gaat om peilbeheer of versterking 
van dijken. Er moet ‘met’ inwoners 
en niet alleen ‘over’ inwoners wor-
den gepraat.
  
Polder Groot Mijdrecht Noord
Over de polder Groot Mijdrecht 
Noord heerste grote verdeeldheid. 
Volgens het waterschap moest brak 
kwelwater worden aangepakt en de 
waterkwaliteit in de omgeving ver-
beteren. Daarom stelde het water-
schap voor dat grote delen van die 
polder onder water zouden worden 
gezet. Boeren in het gebied moes-
ten stoppen met hun activiteiten en 
er zou een groot moeras komen. 
Het waterschap bracht dit met veel 
overtuiging maar met een te magere 
onderbouwing , waardoor bewoners 
en later ook de gemeentes en pro-
vincie zich tegen het plan van het 
onder water zetten keerden. Dit mo-
tiveerde Nico de Dood om zich be-
schikbaar te stellen voor de vorige 
waterschapsverkiezingen. Het ge-
heel mondde na veel praten dat de 
polder niet onder water werd gezet 
en de boeren konden blijven boeren 
en de burgers blijven wonen. 

Het waterschap en de stad
‘Er wordt vaak gesteld dat het wa-
terschap vooral werkt voor het plat-
teland, maar er wordt juist heel veel 
geïnvesteerd ten behoeve van de in-
woners in ons gebied.
Ook de recreatiefunctie van het lan-
delijk gebied is voor stedelingen van 
groot belang.
Het CDA vindt dat je van water en 
natuur moet kunnen genieten. Wij 
willen zoveel mogelijk gebieden 
openbaar toegankelijk houden en 
geen wandel- of fietspaden afslui-
ten. Wij streven naar schoon opper-
vlakte water waarin veilig gezwom-
men kan worden. Koningin Maxima 
heeft in de Amsterdamse gracht ge-
zwommen, dat zegt genoeg. 

Waterschapbelastingen
Het CDA wil dat de waterschapbe-
lastingen niet verder stijgen. Dat is 
alleen mogelijk met democratische 
controle, duidelijke keuzes en goed 
toezicht op uitvoerende organisaties 
zoals Waternet.
“Terugwinning van grondstoffen is 
als duurzaamheidsmaatregel voor 
het CDA belangrijk, maar levert ook 
besparingen op.
Duidelijke keuzes en goed toezicht 
heeft gewerkt bij een van de be-
langrijkste projecten van de afge-
lopen jaren: het schoonmaken van 
de Vecht.
Veel doelstellingen en projecten 
van het waterschap van de afgelo-
pen jaren zijn ruim binnen het bud-
get gebleven. Je moet in het water-
schap niet alleen praten, maar voor-
al ook doen wat je zegt dat je doet”. 

Lokale kandidaten
Het waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht bestrijkt een groot gebied. 
Daarom is het van belang dat er in-
woners met veel lokale kennis in het 
bestuur worden gekozen.
Nico wil zijn kennis en ervaring op-
nieuw inzetten. Uw (voorkeur) stem 
is voor Nico de Dood nummer 13 op 
de lijst veel waard.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Mijn vader is overleden. Mijn 
moeder ruimt op. Wekelijks ligt 
er een stapeltje; “Of ik er nog wat 
aan heb ? ”.
Deze week waren het boeken. 
Plantenboeken, tuinierboeken en 
moestuinboeken.
Mijn vader had altijd een moes-
tuin. Natuurlijk mochten wij hem 
in de moestuin helpen. Als wij zijn 
boosheid hadden gewekt, trok hij 
zich terug in de moestuin; voor-
al niet storen! Zo was de moes-
tuin helend voor de ziel en het li-
chaam.
Eén moestuinboek heb ik er met 
een glimlach tussen uitgepakt. 
Een vergeeld en gehavend boek 
met als titel “van week tot week 
in eigen tuin” van de heer Krom-
dijk (1946). Een cadeau van zijn 
moeder toen hij 13 jaar werd. Ge-
schreven in hoogdravend Neder-
lands. Ook toen stond in febru-
ari “de Tooverhazelaar in vollen 
bloei”. En geeft de heer Kromdijk 
het advies; “indien u deze heester 
nog niet in den tuin heeft staan, 
die maar eens aan te planten. Di-
rect na den bloei snoeien (half 
Maart)”. 
In een ander boek:” het plezier 
van de tuinier” uit 1978 trof ik 
prachtige pentekeningen aan van 
“allerhande vruchten der aarde 
om ze te kweken en te eten”. Het 
betrof vooral groente die we nu 
vergeten groente noemen.
Daarin stond ook een plant met 
voor mij een mooie herinnering 
de Angelica of te wel Engelwortel.
Mijn volledige voornaam is Ange-
netta. Mijn vader wilde als roep-
naam Angel. Mijn moeder twijfel-
de aan het engelachtige (!) in mij 
en verkoos Anja. Toch noemde 
mijn vader mij nog weleens Angel 
of Angelica (zijn Engelworteltje).
Ik had de Engelwortel niet ver-
wacht in een moestuin boek. Het 
is een vrij algemene plant die je 
hier overal langs de slootkanten 
kunt aantreffen. De plant lijkt een 

beetje op Fluitenkruid, maar heeft 
een rondere bloemscherm en 
steviger blad. Ook bloeit de En-
gelwortel later en langer.
In het boek “het plezier van de tui-
nier” lees ik dat “de Engelwortel 
het boeket geeft aan veel likeu-
ren maar ook aan Vermouth. IJs-
landers aten de stengels en wor-
tels rauw en de Lappen kauwden 
erop net als tabakpruim. De ge-
hele plant zowel blad, wortel als 
zaad heeft een bijzonder aange-
name odeur en smaak. En gecon-
fijte engelwortel schijnt niet te 
versmaden.” Al met al een bijzon-
dere en eetbare plant.

Ik denk dat ik met de vergeelde 
en toch eigentijdse boeken, eens 
een eigen moestuintje ga begin-
nen. Een Nederlandse kruidenier 
uit Zaandam helpt me een handje 
en de Engelwortel ga ik ook eens 
uit proberen.

Anja de Kruijf

IVN natuurgids

De moestuin

Lezing over loverboys en 
partydrugs
Uithoorn - Denk je ook wel eens 
aan: loverboys, partydrugs en sek-
suele weerbaarheid? Hier is meer 
over te zeggen dan je denkt!!
Tanja Blokland (maatsch. werkster) 
is hulpverlener en preventiemede-
werker bij st. Bright Fame te Am-
sterdam.
Zij heeft over genoemde onderwer-
pen veel te vertellen vanuit haar 
werkervaring. Ze geeft regelmatig 
lezingen en informatie avonden aan 
volwassenen, en aan leerlingen van 
groep 7 en 8 van het basis onder-
wijs en aan leerlingen van het mid-
delbaar onderwijs. 
Op 17 maart zal zij door middel van 
een interactieve avond uitleggen 

wat deze onderwerpen inhouden. 
Tevens geeft ze voorlichting over de 
werkwijze van loverboys en het 
risicogedrag en daarnaast zal zij 
ook tools geven hoe ouders hun tie-
ner van binnenuit weerbaarder kun-
nen maken. De locatie is scholenge-
meenschap Thamen, Den Uyllaan 4 
in Uithoorn.
De aanvang is 19.30 uur. Deze 
avond wordt door de Oudervereni-
ging van Thamen georganiseerd 
en is GRATIS te bezoeken. SVP wel 
graag aanmelden via het emailadres 
17 maart2015@gmail.com onder 
vermelding van het aantal perso-
nen (deze avond is alleen voor vol-
wassen).





Vervolg van de voorpagina.

Waar Hans en Ali elkaar ontmoet 
hebben? “Op een zondagmorgen 
begin jaren zestig bij het schaatsen 
op de Jaap Eden baan. Hans was er 
met een paar vrienden en toeval-
lig schaatste ik er met mijn vrien-
dinnen. Hans droeg een petje en 
wij wilden dat steeds bij hem af-
pakken. Zo is eigenlijk onze vriend-
schap ontstaan wat later uitgroeide 
naar een relatie. Kort daarop zijn we 
getrouwd. Dat moest ook wel want 
anders kreeg je in Amsterdam geen 
huis. We zijn pas in 1997 in Vinke-
veen komen wonen op het Oude-
land,” vertelt Ali. “Maar Vinkeveen 
kenden we al omdat we voor die tijd 
met de boot vaak op de Vinkeveen-
se Plassen voeren.”

‘Bootulisme’
Hans is automonteur van beroep 
geweest, eerst bij de Citroen op het 
Stadionplein, later werkte hij in de 
autohandel en bandenverkoop. Hij 
bekwaamde zich later als graveur in 
het maken van naamplaten voor een 
brede doelgroep. “Allemaal hand-
werk, het Hilton Hotel aan de Apol-

lolaan hangt er van boven tot bene-
den nog vol met wat ik daar heb ge-
maakt. Ik werkte toen bij het bedrijf 
van Ali’s vader,” vertelt Hans. Ali zelf 
heeft een opleiding coupeuse ge-
volgd, maar stapte in 1975 over naar 
een ander bedrijfstak, toen nog de 
PTT. Eerst was zij werkzaam in het 
kantoor aan de Oosterdokskade, la-
ter op Schiphol. “Ik kon op mijn 61e 

met de vut en dat heb ik toen mooi 
gedaan,” aldus Ali. 
Hans: “We hadden van begin af aan 
een hobby, namelijk het varen met 
motorboten die we in eerste instan-
tie zelf opknapten. Daar zijn we 46 
jaar geleden mee begonnen. Eerst 
met een geheel tot motorboot ver-
bouwde Brabantse rietpraam. Die 
hebben we verkocht waarna er een 
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Hans en Ali van Geijtenbeek 
50 jaar getrouwd

Aquanaut voor in de plaats kwam. 
We gingen steeds een stapje ho-
ger want de volgende was een klein 
model Super van Craft. Toen Ali wat 
last van haar knieën kreeg had die 
boot een te hoog vrijboord waar-
door ze er niet of moeilijk vanaf kon 
stappen. Ondanks dat het een mooi 
schip was hebben we dat nood-
gedwongen moeten verkopen. In 
plaats daarvan is er een fraaie Valk-
vlet met de naam ‘Les Chèvres’ (De 
Geiten) voor teruggekocht. Daar va-
ren we momenteel al weer 14 jaar 
mee. Je zou kunnen zeggen dat we 
aan ‘bootulisme’ lijden…”
Met het klimmen der jaren wilden 
Hans en Ali graag naar een 55-plus 
woning. Die gelegenheid deed zich 
voor in de Kerkelanden. Daar kon-
den ze in 2008 een woning op de 
eerste verdieping betrekken. Ali: 
“We hebben het hier geweldig naar 
ons zin en om ons heen wonen ge-
zellige buren. We zijn er erg tevre-
den mee. Als onze gezondheid zo 
blijft zoals die nu is hoor je ons niet 
mopperen.” Afgelopen weekend is 
het gouden huwelijksfeestje in klei-
ne familiekring gevierd in Center 
Parcs Port Zélande.

De redactie van deze krant felici-
teert het gouden echtpaar van har-
te met het bereiken van dit moment 
in hun leven. Met een goede ge-
zondheid en veel mooie vaartochten 
in het verschiet zult u het zeker wel 
kunnen uithouden tot het volgende 
jubileum. Recht zo die gaat dus!

Als de gemeente Uithoorn t.z.t. geen doorgaand verkeer meer toelaat is het 
blauwe verkeersbord overbodig geworden

Dichte brug zorgde voor 
chaos en verwarring
Uithoorn - De afgesloten Prinses 
Irenebrug heeft begin vorige week 
tot veel chaos en verwarring ge-
zorgd. Chaos bij het voetgangers- 
en fietsverkeer dat met het pontje 
– later met twee pontjes – de Am-
stel moest oversteken. Dat leidde tot 
lange ‘files’ met wachttijden van een 
half uur en langer. Een aantal scho-
lieren probeerde uit arrmoede dan 
maar de Amstel via de busbrug over 
te steken, maar ze werden daar te-
gengehouden door de politie. “Nie-
mand heeft kunnen bevroedden dat 
er zoveel mensen van het pontje ge-
bruik zouden maken. Zij zouden an-
ders over de brug gaan! In de loop 
van de week werd het bij de inzet 
van de tweede pont wat beter en 
ging het sneller,” vertelt Frans Bak-
ker die even verderop aan de Men-
nonieten buurt woont en zicht heeft 
op de ‘oversteekplaats’. De pont 
hoeft sinds maandag 9 maart niet 
meer te varen, want de brug is weer 
gewoon toegankelijk voor uitslui-
tend het langzame verkeer (voet-
gangers, fietsers en brommers. Het 
gemotoriseerde verkeer moet nog 
tot 30 maart wachten alvorens dit er 
ook weer overheen kan.

Veel verwarring ook aan de Uit-
hoornse kant van de Prinses Irene-
brug. Meer nog dan voetgangers 
en fietsers zochten automobilis-
ten en chauffeurs van vrachtwa-
gens die onbekend zijn met de si-
tuatie in het centrum van Uithoorn, 
naar een uitweg. Ook al omdat om-
leidingsroutes maandag 2 maart 
(nog) onvoldoende waren aangege-
ven. Het wegtracé naar de brug was 
nog afgesloten met rood/wit gemar-
keerde versperringen. Verkeersbor-
den stonden soms niet op de juis-
te plaats en/of zijn/waren er zelfs te 
laat geplaatst. Veel bestuurders rij-
den op hun GPS en dat de Irene-
brug een maand dicht gaat wordt 
dan niet weergegeven. Kennelijk 
wordt er niet of onvoldoende op de 
verkeersborden gelet, of men kan 
de informatie niet lezen of begrij-
pen. Het gevolg: veel personenau-
to’s en vrachtwagens met een bui-
tenlands kenteken (of een buiten-
landse chauffeur achter het stuur) 
gingen - komende vanaf de Konin-
gin Máximalaan - op de kruising 
met de Laan van Meerwijk keren of 
gingen rechtsaf en liepen verderop 
vast bij de busbaan. Dit tot grote er-
gernis van de bewoners aldaar want 
de trucks reden ook de bestrating 
stuk bij het draaien. Bovendien gaf 
het veel overlast. In het andere geval 
ging men linksaf de Prins Bernhard-
laan op om bij het viaduct onder de 
busbaan tot de constatering te ko-
men dat de wagen niet onder de 
hoogtelat van 3.50 meter door kon. 
Terugrijden gebeurde vaak via de 
Tromplaan en ook dit werd door be-
woners terecht niet op prijs gesteld. 

Voer voor de zogenaamde ‘verkeers-
kundigen’ bij de gemeente die maar 
blijven zeggen dat het wel meevalt 
met het vrachtverkeer en dat dit er 
eigenlijk niet thuishoort…maar er 
in de praktijk wel komt! (zoals in de 
Meerwijk…). Een aantal bewoners 
belde de gemeente over dit gebeu-
ren, maar die verwees naar de Pro-
vincie. Het is immers ‘hun brug’ en 
‘hun N196’ en dus ‘hun probleem!’ 
Kan wel zijn, maar de Provincie is 
wel met werkzaamheden en omlei-
dingen midden in de gemeente be-
zig. Zou je daarin dan niet samen-
werken? Scheelt een boel ergernis 
als het voor alle verkeersdeelnemers 
goed en tijdig wordt geregeld dat er 
omleidingen zijn omdat de Irene-
brug een poosje voor onderhoud 
dicht gaat. En waarom niet dicht tij-
dens de voorjaarsvakantie? Had je 
in elk geval niet veel scholieren op 
de pont gehad.

Verkeerstellingen
Overigens is wel zo dat er beslo-
ten is toch maar verkeerstellingen te 
houden, onder meer op het Thamer-
lint en de Amsterdamse weg. Eerder 
werd bericht dat dit niet zou gebeu-
ren, maar nu dus toch wel. “Dat is 
wel zinvol, want het blijkt dat door 
de afsluiting van de brug toch veel 
meer verkeer over het Thamerlint 
rijdt dan werd aangenomen. Als 
dat een voorbode is van wat ons te 
wachten staat als er te zijner tijd in-
derdaad geen doorgaand verkeer 
meer over de brug mag, heeft de 
toenmalige wethouder Maarten Le-
venbach ons aardig voorgelogen. 
Die zei dat er juist minder verkeer 
bij ons voor de deur langs zou rijden 
omdat verkeersmodellen dat had-
den uitgewezen. En dan is de bus-
sluis tussen beide Meerwijken nu 
nog niet eens verdwenen. Als dat 
gebeurt gaat er naar mijn idee nog 
wel meer verkeer uit die hoek ko-
men wat het Thamerlint kiest om 
naar de N201 en terug te gaan,” laat 
een bewoner weten. We wachten af 
wat de resultaten deze maand op-
leveren. Al met al kun je constate-
ren dat het afsluiten van de Prin-
ses Irenebrug, ook al is dat maar tij-
delijk, grote gevolgen heeft voor de 
verkeersstromen. Dat zal in goede 
banen geleid en breeduit gecom-
municeerd moeten worden als Uit-
hoorn te zijner tijd het centrum voor 
doorgaand verkeer gaat weren. Het 
is daarom goed lering te trekken 
voor de toekomst uit wat de afgeslo-
ten Irenebrug aan verwarring bij het 
verkeer nu reeds heeft veroorzaakt. 
Voornamelijk de gemeente kan zich 
dat aantrekken. Het is niet alleen 
een Provinciale zaak. Zeker niet als 
straks de N196 aan de gemeente 
wordt overgedragen en de Provin-
cie - met uitzondering van de zorg 
en het onderhoud van de Irenebrug 
– zich terugtrekt.

VIOS als vanouds 
vernieuwend
Mijdrecht - Nieuw maar toch als 
vanouds. VIOS staat nog steeds 
voor Vooruitgang Is Ons Streven. 
Dat bewees deze Mijdrechtse mu-
ziekvereniging afgelopen zondag-
middag maar weer eens met haar 
nieuwe repertoire en show tijdens 
de Seizoenprestatie 2015 in De Me-
ijert. 
Het was van februari 2011 geleden 
dat de VIOS sterren nog schitterden 
tijdens de jaaruitvoering in het Par-
ty- en Congrescentrum aan de Van 
der Haarlaan. In het drukke vereni-
gingsprogramma is te beperkt ruim-
te om nog eens met veel spektakel 
uit te pakken tijdens een jaaruitvoe-
ring. Dat was dé reden om in 2011 
een voorlopig punt hierachter te 
zetten. Maar het jaarlijkse moment 
waarbij de vereniging zich in haar 
geheel aan het publiek presenteer-
de werd toch node gemist. Vandaar 
het idee van een seizoenpresenta-
tie waar alle onderdelen van de ver-
eniging in één programma voorbij 
komen en laten zien en horen waar 
ze op dit moment mee bezig zijn en 
wat zij in de nabije toekomst zullen 
brengen. Wat minder spektakel dan 
in het verleden misschien, maar niet 
minder des VIOS’.

Showband
Het programma startte met een op-
treden van de Showband samen 
met beide twirl-wedstrijdteams on-
der leiding van dirigent Michel Gul-
denmundt.
Met “Hey Brother” gevolgd door het 
welkomstwoord van voorzitter John 
Mayenburg en de muziek van de 
taptoeshow “CSI- The Lost Girl” was 
de “toon” voor een heerlijk middag-
je VIOS gezet.
De presentatie was in handen van 
Sabina Hoogerdijk. Zij leidde het 
talrijk opgekomen publiek vakkun-
dig door het programma, dat zich 
vervolgde met een schattige optre-
dens van de leerling twirlsters. Met 
recht een “Boem boem shake” it 
baby! Na het “Always on my mind” 
van“ de showband was het de beurt 
aan “de toekomst”. Het Opleidings-
orkest speelde onder leiding van 
Maddy Kuijlenburg 4 nummers.
En inderdaad, de jeugd heeft ook 
bij VIOS nog steeds te toekomst. 
Na het van Ramses Shaffy bekende 
“Laat me” door de showband en de 
“Killing me softly” licht-battonshow 
van de twirlsters was het tijd voor de 
mallets met “Let me entertain you” 
en “Ballistic mallets”.
Met de gezellige muziek van dweil-
orkest DORST ging het al lekker 

op de pauze aan, maar niet voor-
dat Jessica Wahlen door de voorzit-
ter voor 25 jaar lidmaatschap in het 
verenigingszonnetje was gezet. De 
bijbehorende versierselen werden 
haar opgespeld en een presentje 
met bloemetje werden overhandigd.

Pauze
In de pauze gingen, onder het ge-
not van een drankje, de lootjes van 
de verloting grif van de hand. Me-
nigeen viel in de prijzen. De prijzen, 
veelal door De Ronde Veense be-
drijven belangeloos ter beschikking 
gesteld, konden aan het einde van 
de middag van de rijkelijk gevulde 
prijzentafels worden opgehaald. 
Na de pauze werd de draad door 
de showband samen met twirlteam 
A weer opgepakt met Fun’s “Some 
Nights”, en het tikkeltje erotische 
“Blurred lines”. Kan het vooruitstre-
vender?! Na een “Giga leuke dag” 
van de leerling twirlsters was het de 
beurt aan The Kidz-band. De stoere 
meiden uit het MusicKidz-program-
ma 2014-2015 hadden een heuse 
band gevormd en verbaasden het 
publiek met wat ze in nauwelijks 3 
maanden op trompet, fluit en slag-
instrument geleerd hadden.
Na het indrukwekkende “New ba-
sics 2.0” door de slagwerkgroep 
scoorden de Mallets met en het vro-
lijke “Waka waka” er lustig op los. 
Beide groepen staan overigens on-
der de bezielende leiding van slag-
werkicoon Marcel Verschoor. Daar-
na was het weer de beurt aan het 
Opleidingsorkest met 3 stukken. 
Heerlijk dat deze jongelingen al zo 
lekker samenspelen.
Hoog tijd dat de Showband weer 
van zich liet horen. Allereerst met de 
van Radiohead gearrangeerde rock-
ballad “Creep”. Wat een kippenvel-
nummer zeg. Daarna samen met de 
twirlsters van team B het nummer 
“Happy”. Dit nummer is de basis van 
de nieuwe straatshow die binnen-
kort bij de showband in première 
gaat. Na het Braziliaanse “Balada” 
en het gezamenlijk door showband 
en DORST gespeelde o zo prachti-
ge “Let it go” was het tijd kader, or-
ganisatie, vrijwilligers en publiek te 
danken om vervolgens met DORST 
alle remmen los te gooien en er één 
groot feest van te maken. 
VIOS heeft zich met het vernieuw(en)
de repertoire en dito shows weer 
van haar beste kant laten zien en 
vooral ook horen. En toch voelde het 
als vanouds. Dat is VIOS ten voeten 
uit. Vernieuwend met behoud van 
bewezen waarden. 

Achter de schermen bij 
Ziekenhuis Amstelland
Regio - Een informatief, leuk en 
vooral interactief programma voor 
jong en oud; dat is wat Ziekenhuis 
Amstelland biedt tijdens de lande-
lijke open dag van Zorg en Welzijn. 
Op zaterdag 21 maart 2015 opent 
het ziekenhuis in Amstelveen van 
10.00 tot 16.00 uur zijn deuren voor 
een breed publiek. Neem een kijk-
je achter de schermen en stel vra-
gen aan een specialist. Oriënteer je 
op een opleiding of op zorgaanbie-
ders. Laat je rondleiden in de tech-
nische ruimtes van het ziekenhuis, 
oefen medische- en verpleegkundi-
ge handelingen als reanimeren en 
laat je op de verpleegafdeling infor-
meren over wat er komt kijken bij 
een opname en hoe een tillift of glij-
zeil werkt. Ga naar het laboratori-
um om te leren bloedprikken of voor 
een gratis meting van je bloedsui-
ker of een spirometrie (longen) test.
Je kunt ook een kijkje nemen in een 
ambulance. Kun je je voorstellen 
hoe een orthopeed een knie ope-
reert met een scope? Probeer het 
zelf! Deze en nog vele andere afde-
lingen openen hun deuren of pre-
senteren zich op een heel bijzonde-
re manier. Er is een uitgebreide in-
formatiemarkt waar vele specia-
lismen uit het ziekenhuis zich pre-
senteren of praktische tests met u 
doen. Ook meerdere patiëntenver-
enigingen en andere zorgorgani-
saties zijn aanwezig om hun werk-

zaamheden toe te lichten. Daar-
naast zijn er 6 specialisten die een 
kort verhaal houden over hun vak-
gebied en daarna in gesprek gaan 
met de aanwezigen in de zaal. The-
ma; “In gesprek met de specialist”. 
Daarnaast is er ook gedacht aan 
vermaak voor de kleinere bezoe-
kers; even kleuren bij de kinderaf-
deling, een gipsarmband halen bij 
de gipsverbandmeesters, leren re-
animeren op de verpleegafdeling en 
een pop aankleden in de couveuse.
Er is een fotostudio waar iedereen 
zichzelf kan laten portretteren in 
uniform of doktersjas. Maar voor de 
zwangeren in de regio worden er 
ook mooie “buiken” foto’s gemaakt. 
En niet te vergeten de kraammarkt: 
ben je zwanger ? Dit is een leuke 
kans om een kijkje te nemen in de 
verloskamers of een gesprekje aan 
te gaan met verloskundigen, lacta-
tiekundigen en kraamorganisaties.
De open dag is de kans om eens 
te zien wat zich afspeelt in het zie-
kenhuis, terwijl je geen patiënt bent. 
Ziekenhuis Amstelland is een leven-
dige organisatie waar zo’n 1000 me-
dewerkers de handen ineenslaan, 
om alle patiënten uit de regio Am-
stelland zo goed mogelijk te behan-
delen, onderzoeken en verzorgen.
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op 
de website www.ziekenhuisamstel-
land.nl. Hier staat het hele program-
ma uitgebreid beschreven.

Peuters Pino helpen met 
bakken en koken!
De Ronde Venen - De afgelopen 
periode werd bij peuterspeelzaal Pi-
no gespeeld binnen het thema keu-
ken. Er is veel te doen en te leren in 
de keuken en peuters helpen graag 
in de keuken. Er werd gelezen, ge-
zongen en geknutseld over de keu-
ken. De kinderen hebben allemaal 
een schortje versierd en ze kregen 
een echte koksmuts. Mooi aange-
kleed konden ze aan de slag. Ze 

gingen samen met de juf pop-cake 
deeg maken. De kinderen mochten 
roeren en dat hebben ze goed ge-
daan want de zelfgemaakte pop-
cakes waren heerlijk. Ze gingen 
ook nog aan de slag met pollepels 
en een koekenpan om echte maca-
roni te maken. de kinderen hebben 
veel geleerd en met hun schortje en 
koksmuts kunnen ze nu ook thuis in 
de keuken helpen.
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Argon in tweede helft 
langs Veensche Boys
Mijdrecht - Argon is er in Nij-
kerkerveen in geslaagd koploper 
Veensche Boys te verslaan. In een 
matige eerste helft waarin de thuis-
ploeg al in de beginfase op voor-
sprong kwam, slaagde men er niet 
in om ook maar enigszins gevaarlijk 
te zijn. De tweede helft was spec-
taculair, in minuut 63 viel de gelijk-
maker en daarna ging Argon in aan-
vallend opzicht door. Veensche Boys 
zag de scheidsrechter drie maal 
rood trekken waardoor het team 
met acht spelers eindigde. Daar tus-
sendoor scoorde Argon nog twee 
maal zodat de eindstand 1-3 werd 
voor Argon.

Slappe eerste helft
Argon had wel veel balbezit maar 
kon voorin niet echt imponeren. 
Veensche Boys kwam regelmatig in 
het strafschopgebied en was al na 
zeven minuten effectief. Guus Ver-
hoef op links doorgebroken, lever-
de een diagonaal hard schot af wat 
in de verre hoek tegen het net plof-
te 1-0. Even daarvoor verscheen Epi 
Kraemer alleen voor Keeper Kroon, 
maar hij schoot recht op de sluit-
post af. Bij een volgende actie van 
de thuisclub moest Dennis Filippo 
assistentie verlenen in de doelmond 
om opnieuw een doelpunt te voor-
komen.
Een kopbal van Van den Brom werd 
een prooi voor doelman Romero 
Antonioli. Argon deed sporadisch in 
aanvallend opzicht iets goeds, So-
ner Gedik schoot hoog over op aan-
geven van Oscar Leune. Tien minu-
ten voor rust moest aanvoerder Wil-
co Krimp geblesseerd afhaken, Flo-

ris Mulder werd zijn vervanger. In 
minuut 40 ging aanvaller Guus Ver-
hoef gevaarlijk in op doelman Ro-
mero Antonioli, Verhoef kreeg rood, 
Antonioli kon weer worden opge-
lapt.

Eenrichtingsverkeer
De tweede helft was eigenlijk een-
richtingsverkeer richting het doel 
van thuisploeg, met de wind in de 
rug liep het allemaal vlotter maar de 
nauwkeurigheid ontbrak. Epi Krae-
mer was in de kleedkamer achter 
gebleven en Riad Lilipaly nam zijn 
plaats in. Oscar Leune schoot naast 
en Bas Pel kopte even later in han-
den van de keeper. Met nog een 
half uur te gaan kantelde de wed-
strijd, de doorgebroken Soner Ge-
dik werd neergehaald en de tweede 
speler van Veensche Boys zag ook 
rood. De strafschop werd door Ge-
dik zelf afgerond 1-1. Inmiddels was 
Stefan Tichelaar in het veld geko-
men voor Lorenzo Zorn. Tien minu-
ten na de gelijkmaker maakte Bas 
Pel de 1-2 op aangeven van Lilipa-
ly. Argon bleef aanvallen en tien mi-
nuten voor het eindsignaal bereikte 
een diepe bal van doelman Romero 
Antonioli, Bas Pel, die geen moeite 
had de uitgedunde verdediging van 
Veensche Boys te verschalken 1-3. 
Argon drukte niet door en bleef de 
bal tergend langzaam rondspelen. 
Dat irriteerde. Stefan Tichelaar werd 
neergehaald en ook Shane Barran-
tes kon vertrekken richting kleedka-
mer. De scheidrechter trok geen tijd 
meer en blies precies in minuut 90 
voor het einde van de wedstrijd.
Foto’s: sportinbeeld.com

Atalante D1 wint 
wedstrijd van UvO
Vinkeveen - Op vrijdag 6 maart 
was het dan eindelijk zover, de strijd 
der titanen! Atalante Dames 1, ge-
sponsord door Krijn Verbruggen en 
Haaxman Lichtreclame, speelde te-
gen U.V.O. de nummer 12 van de 
poule. Deze wedstrijd moest ge-
wonnen worden om degradatie te 
voorkomen. Natuurlijk zijn we er 
nog helemaal niet, maar deze over-
winning zou een begin zijn voor het 
gevecht om de derde plek van on-
deren.  
De eerste set begon erg soepel, met 
een voorsprong van 4 punten wa-
ren we goed van start gegaan. He-
laas werden die punten later door 
de dames van U.V.O. weer inge-
haald. Vanaf die tijd bleef het ge-
lijk op gaan. Qua punten ging het 
een beetje heen en weer, de ene 
keer stonden wij voor en de ande-
re keer namen de Amsterdamse da-
mes weer de leiding. Vooral met on-
ze service werd er veel gescoord, de 
ballen werden soms niet goed op-
gevangen aan de overkant. Maar 
ook de dames van U.V.O. waren 
goed op dreef, zij hadden hun leng-
te mee en vormden een sterk blok 
aan de overkant. Aan het einde van 
de set was het enorm spannend! Er 
werden om en om punten gescoord. 
Uiteindelijk verloren wij deze set 
nipt met 23-25.   
De tweede set ging het wat minder. 
Het ging even niet zo soepel, maar 
dat werd al snel weer ingehaald. Er 
werd heerlijk aangevallen, maar het 
serveren ging deze set duidelijk wat 
minder. De pass lag deze set wel 
prima, de ballen van de lange mei-
den aan de overkant werden goed 
opgevangen. Dit zorgde ervoor dat 
wij op een voorsprong kwamen van 
maar liefst 7 punten! Helaas was de 
set toen nog niet binnen en kwamen 
de Amsterdamse dames weer sterk 
terug. 20-13 Stond het en de dames 
aan de overkant bleven maar pun-
ten scoren. Wij bleven natuurlijk kei-
hard werken om die laatste 5 pun-
ten nog even binnen te halen. He-
laas lukte dit niet, U.V.O. ging net 
even te lang door met punten sco-
ren. We verloren deze set met 21-25.  
De derde set begonnen we weer 
vol goede moed. Deze set moesten 
we echt gaan pakken! Een nieuwe 
opstelling die ervoor moest zorgen 

dat het 2-1 zou worden. Ook de tri-
bune begon vol te lopen, waardoor 
ons enthousiasme steeds groter 
werd. We begonnen niet heel soe-
pel, maar dat duurde niet lang. Al-
les ging goed deze set en de tegen-
stander leek erg te verslappen. Er 
werd goed gesmasht en de prikbal-
len scoorden erg goed deze set. En 
dit ging maar door, de tegenstander 
kwam maar niet in het spelletje. Uit-
eindelijk wonnen wij deze set met 
een dikke voorsprong van 11 pun-
ten. We eindigden met 25-14.  
Het enthousiasme was weer terug! 
Nu de vierde set nog even pakken. 
We begonnen met dezelfde opstel-
ling van de derde set. Eigenlijk ging 
het net zo goed als de derde set. 
Er werd goed gepasst en de sma-
shes lagen weer goed. De tegen-
stander was weer een beetje wak-
ker geschud door het verlies van de 
vorige set, maar we lieten ons ze-
ker niet kennen! We bleven rustig 
en dat werkte enorm goed. De da-
mes aan de overkant hadden wat 
paniek, want zij dachten dat zij de-
ze wedstrijd al gewonnen hadden. 
Daan stond heerlijk te blocken en 
daar werden zeker 3 punten mee 
gescoord. Toen begonnen we uit te 
lopen. De Amsterdammers scoor-
den af en toe nog punten met hun 
aanval, maar dat was niet genoeg. 
Wij wonnen deze set met 25-17.  
De vijfde set, de belangrijkste set 
van deze wedstrijd. Nu moest het 
echt gaan gebeuren, deze set 
maakte het onderscheid tussen de 
tweede en de derde plek van on-
der. En, dat ging ontzettend soepel. 
De set ging in eerste instantie gelijk 
op, wat zorgde voor een nog hoge-
re spanning. Er werd goed gespeeld 
aan onze kant en de toeschouwers 
bleven voor een positieve sfeer zor-
gen. Toen begonnen we uit te lo-
pen. Er werden 3 punten achter el-
kaar gescoord door onze aanvallen, 
en er werd goed gepasst. Af en toe 
een harde bal van de tegenpartij die 
niet goed opgevangen kon worden, 
maar we bleven door vechten. We 
kwamen op een voorsprong van 5 
punten en nu was het een kwestie 
van doorvechten. En dat deden we! 
We wonnen deze set met een stand 
van 15-7. De derde plek van onder is 
voor nu veroverd door Dames1!

Vierde nederlaag op rij 
Atalante heren 1
Vinkeveen - Hopen op een stuntje 
tegen de koploper in de promotie-
klasse was het doel afgelopen vrij-
dag. Het mocht niet zo zijn. Atalan-
te heren 1 leed in eigen huis een 
0-4 nederlaag tegen de toekomsti-
ge kampioen. Maar anders dan de 
twee voorgaande nederlagen, wa-
ren er in de wedstrijd tegen VTC 
Woerden heren 3 wel weer wat 
lichtpuntjes, met name in de laatste 
twee sets. Na drie nederlagen op rij, 
was Atalante er alles aan gelegen 
om tegen de nummer 1 in ieder ge-
val weer een puntje te sprokkelen.
Maar de tien ervaren en lange vol-
leyballers uit Woerden gaven niet 
veel weg. Tot 7-7 wist Atalante bij 
te blijven, daarna liep Woerden uit 
naar 12-20. Vooral in de aanval kon-
den de Vinkeveners het verschil niet 
maken. Het was te voorspelbaar en 
het blok van de gasten was hoog en 
goed geplaatst. Met Yorick aan ser-
vice kwam Atalante met hard wer-
ken nog wel even terug, maar te 
veel fouten in de aanval hielpen VTC 
Woerden aan de eerste setwinst, 18-
25.
Ook in de tweede set ging het toch 
8-8 gelijk op. Wederom ging het in 
de middenfase van de set echter he-
lemaal fout.  VTC Woerden kon niet 
onder druk worden gezet, dus kon-
den de gasten naar hartenlust aan-
vallen en blokkerend waren ze op 
de voorspelbare Atalante-aanval-
len ijzersterk.  Er was geen door-
komen aan voor Atalante. De thuis-
ploeg bleef strijdbaar en kwam ook 
nu weer even terug na goed verde-
digen en scherp serveren van Erik. 
Het gat was echter te groot en de 
ervaren mannen aan de andere kant 
van het net waren bijtijds weer bij 
de les, 17-25.
In de derde set een aantal omzet-
tingen aan Vinkeveense kant. Je-
roen voor Frans, de met een schou-
derblessure kampende Iwan in de 
diagonaal en Erik aan de buiten-
kant. Dat was in de begin fase van 
de set even wennen, 2-7. Maar daar-
na pakte het team het goed op. Met 

hard werken vanonder andere Bas 
en Leroy kwam de thuisploeg lang-
zaam dichterbij, 11-15. En ook aan 
het eind van de set waren er na een 
goed blok van Iwan en een prima 
middenaanval van Yorick nog kan-
sen. Maar het grote verschil zat hem 
in het feit dat VTC Woerden aanval-
lend amper fouten maakte en Ata-
lante het van momenten moest heb-
ben. De ervaring gaf uiteindelijk de 
doorslag, 22-25.
Dan in de ‘troost’ set maar een punt-
je zien te stelen. Want slecht speel-
de Atalante zeker niet. Ook al luk-
te het aanvallend niet echt, verde-
digend stond de thuisploeg als een 
huis. En zowaar kwam het in de vier-
de set voor het eerst ook voor, 15-
11. Mede door enkele uitsteken-
de blocks van Yorick op de slim-
me middenaanvaller. Maar Woer-
den wenste geen punten te verspe-
len en trok in de slotfase van de set 
nog eens alle registers open. En dat 
was Atalante net aan te veel, 23-25.
Op zich een ingecalculeerde neder-
laag. Want de top drie bestaat uit 
over het algemeen ervaren ex-divi-
sie volleyballers die op de beslissen-
de momenten slimmer spelen dan 
de Vinkeveense heren. Na de blik-
semstart in de promotieklasse wordt 
het nu wel weer eens tijd om pun-
ten te pakken, want het verschil tus-
sen de nummer 4 en de tweede van 
onderen wordt steeds kleiner. Over 
twee weken, 20 maart om 21.15 uur 
in De Boei, wacht de wedstrijd tegen 
KVA, weer een lastige tegenstander, 
de nummer drie. Daarna nog drie 
duels waarin genoeg punten gepakt 
moeten worden om veilig te blijven 
in de promotieklasse. Belangrijk, 
want er wordt hard gewerkt aan een 
verbreding van de selectie voor vol-
gend seizoen. En ook al gingen de 
laatste twee sets verloren, de thuis-
ploeg was er dichtbij en daar waar 
het in het begin van het seizoen al-
lemaal net goed viel, lukt het nu al-
lemaal net even niet. Maar ondanks 
de nederlaag overheerste gelukkig 
weer een positief gevoel.

Raceplanet Bleekemolen laat Argon sponsors racen
Mijdrecht - Na nog maar sinds en-
kele weken een samenwerking te 
zijn aangegaan met Argon liet Blee-
kemolens Raceplanet de medespon-
sors van Argon kennismaken met 
het indoor karten. In zijn inleiding 
nam Michael Bleekemolen de toe-
hoorders even mee terug in de tijd 
en vertelde hij nog altijd gepassio-
neerd over zijn 40 jarige autospor-
tervaringen met mooie anekdotes uit 
zijn periode als formule 1 coureur. 
Inmiddels heeft hij zijn jarenlange 
ervaring met zijn zonen Michael en 
Sebastiaan gebundeld in kartbanen 
in Amsterdam, Delft en Mijdrecht. 
Ook op het circuit van Zandvoort or-
ganiseert hij incentives waarbij in 
Ferrari’s, Porsches en Lamborghini’s 
gereden kan worden. Na de inleiding 
werd er tijd genomen om alle deel-
nemers rond te leiden over de baan 
en door de werkplaats, waar nog 
flink gesleuteld wordt aan de race 

Clubkampioenschappen 
Judoschool Blaauw
Wilnis – Afgelopen weekend zijn bij 
Judoschool Blaauw het begin van 
de clubkampioenschappen gehou-
den. Aan deze clubkampioenschap-
pen hebben 121 van de 200 leden 
zich ingeschreven.
Deze clubkampioenschappen zijn 
verdeeld over drie weekenden. Af-
gelopen weekend was het de beurt 
voor de allerkleinste deelnemers. De 
kinderen waren verdeeld op leef-
tijd, gewicht en kleur band in pou-
les. Ook voor degene die net op ju-
do zitten waren er aparte poules 
gemaakt. Voor de meeste kinde-

ren was het de eerste keer dat ze 
aan een judowedstrijd meededen. 
Er waren dan ook veel verrassende 
uitslagen. Na deze leuke en gezel-
lige eerste dag waarbij elke judoka 
een prijs in ontvangst mocht nemen 
mogen de volgende leden zich club-
kampioen van 2015 noemen: Adam 
el Bazghouti, Bjorn de Kuiper, Didier 
Bosman, Foss Lemmens, Lars Brou-
wer, Lucas Kolb, Reinier Ruizendaal, 
Ruben Duijn, Siep van Remmerden, 
Tijn Haarman. Op zondag 22 maart 
zijn de meisjes aan de beurt en de 
iets oudere kinderen.

Jeugdschaatsers Nooit 
Gedacht doen schaatsexamen
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag 7 maart hebben de jeugd-
schaatsers van IJsclub Nooit Ge-
dacht hun schaatsexamen afge-
legd. Het gehele seizoen hebben zij 
veel geoefend om de schaatstech-
niek onder de knie te krijgen, om 
uiteindelijk een mooi diploma voor 
het schaatsen te halen. De weers-
omstandigheden deze middag wa-
ren redelijk goed. Een tikkeltje te 
veel wind, maar wel met een heer-
lijk voorjaarszonnetje. Het heeft er in 
ieder geval voor gezorgd dat de ge-
schaatste tijden goed genoeg waren 

en het publiek er lekker van heeft 
kunnen genieten. 
Het schaatsexamen bestaat uit een 
start- en remproef, waarbij de kin-
deren zo snel mogelijk heen en 
weer moeten schaatsen over een 
afstand van 45 meter en een sla-
lomproef, waarbij de kinderen net-
jes tussen de pylonen door moeten 
manoeuvreren. 
Oefeningen zoals ‘recht op de 
schaatsen staan’, ‘zijwaarts afzetten’ 
en ‘diep zitten’ hebben geholpen om 
deze twee proeven naar behoren af 
te kunnen leggen.

CSW blijft winnen
Wilnis - Het blijft voor de wind gaan 
met het eerste elftal van CSW. De 
spanning aan kop van de ranglijst 
zit nog niet in de benen. Op een ge-
degen manier versloeg CSW De Bilt 
met 2-0. Op de positie van de ge-
schorste Nick van Asselen had trai-
ner/coach Dennis Sluijk gekozen 
voor Matthijs Uytewaal, die dat met 
verve invulde. De Bilt was zeker niet 
zwakker en kreeg ook kansen, het 
verschil zat hem waarschijnlijk in 
het zelfvertrouwen en het geloof in 
een goede afloop bij de mannen van 
CSW. De eerste helft was niet heel 
enerverend. Rechtsbuiten Sander 
Kunkeler omspeelde regelmatig zijn 
tegenstander, de voortzetting daar-
na liet nog te wensen over. Links-
buiten Dave Cornelissen had het af 
en toe op zijn heupen en slalomde 
door de verdediging heen, maar ook 
hij kon het verschil nog niet maken. 
Mike Cornelissen had nog de bes-
te twee scoringskansen. De eer-
ste keer schoot hij tegen spits Vin-
cent van Hellemondt aan, de twee-
de keer verslikte hij zich in zijn ei-
gen schijnbeweging en raakte licht 
geblesseerd. 
De tweede helft liet een ander spel-
beeld zien. De Bilt kwam feller uit 
de startblokken, maar mede door 
de meewind kon CSW gevaarlijker 
worden. Een lange uittrap van de 
keeper Jordy Wens kwam bij Sander 
Kunkeler terecht, die in het zijnet 
schoot. Precies na een uur spelen 
resulteerde een goede aanval van 
CSW in een corner. Elroy Baas nam 
deze en bereikte bij de tweede paal 
Berry Kramer, die de bal via een stuit 

in het doel kopte langs de verraste 
doelman, 1-0. De Bilt zette daarna 
nog meer aan, omdat ze het gevoel 
hadden dat er wat te halen was de-
ze middag. De wedstrijd werd in het 
slot gegooid in de 68e minuut. Na 
een perfect uitgevoerde een-twee-
tje van Berry Kramer en Mike Cor-
nelissen werd eerstgenoemde ge-
vloerd in het strafschopgebied. De 
uitstekende leidende scheidsrech-
ter wees resoluut naar de stip en 
toonde de rode kaart aan de verde-
diger. De manier waarop Elroy Baas 
de strafschop verzilverde was erg 
fraai. Hij schoot de bal keihard in de 
linker kruising, 2-0. Jay Klaas Wijn-
gaarden mocht invallen voor Sander 
Kunkeler en Terence van der Linden 
voor Vincent van Hellemondt. Het 
spel golfde in de laatste twintig mi-
nuten heen en weer en ondanks een 
man minder situatie kon De Bilt het 
keeper Jordy Wens nog een paar 
keer behoorlijk lastig maken. Zoals 
eerder aangegeven is het zelfver-
trouwen erg groot binnen de ploeg, 
wat doelverdediger Jordy Wens en 
de centrale verdedigers Marciano 
Kastoredjo en Jelle van den Bosch 
heel duidelijk uitstralen. Vlak voor 
tijd kregen de broers Mike en Da-
ve Cornelissen en Jay Klaas Wijn-
gaarden nog mogelijkheden om de 
score te vergroten, maar dat zou de 
krachtsverhouding geen recht aan 
doen. Weer drie punten met daar-
door uitzicht op de koppositie, aan-
gezien koploper Veensche Boys van 
Argon verloor. Het maakt het alleen 
nog maar spannender in de laatste 
fase van deze competitie.

auto’s. Uiteindelijk werden er die-
zelfde avond nog 2 heats op de kart-

baan gereden en kon iedereen erva-
ren dat het karten een mooie com-

petitieve race beleving is. 
Foto: sportinbeeld.com
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Teije, Loïs en Sascha clubkampioenen 
Veenland Gymnastiek
De Ronde Venen - Zaterdag werd 
het clubkampioenschap gehouden. 
Er werd gestreden door de recrea-

tie meisjes en jongens en door de 
selectie. Iedereen werd op niveau 
en leeftijd in groepjes gedeeld. Af-

hankelijk van het aantal deelnemers 
werden er 3 medailles of 2 medail-
les uitgedeeld en er waren wissel-

bekers te winnen, allemaal gespon-
sord door Leo Schaaphuizen. Ieder-
een deed zijn uiterste best en op de 
tribune was het gezellig druk. Na-
dat iedereen zijn oefeningen had 
gedaan en alles bij elkaar opgeteld 
was kwam er de volgende uitslag 
uit. Bij de recreatie meisjes ging het 
goud naar: Jaël de Jong, Loïs de 
Haan, Samantha vd Jagt en Zeline 
Verkade. Het zilver naar: Izzy Quist, 
Mette Diederiks, Rosanne Wormg-
oor en Jackie Luijben. De bronzen 
medaille naar: Danae Bader en In-
dy Bos. Clubkampioen werd Loïs de 
Haan. 
Bij de jongens gingen de gouden 
medailles naar Ismaël Oemarov en 
Teije Goossens. Zilver naar Jurre vd 
berg en Senna Wilkes en brons naar 
Ali el Yousfi en Lars vd Berg. Club-
kampioen werd Teije Goossens voor 
het tweede jaar. Bij de selectie is het 
iets moeilijker indelen omdat we 
met zoveel niveaus en leeftijden te 
maken hebben en ook nog voorge-
schreven en keuze oefenstof. 

Ze waren in vier groepen verdeeld 
en hier gingen de medailles naar: 
Goud: Robyn Bruin, Jasmijn Dinant, 
Julia Schröder en Sascha Stam. Zil-
ver: Emma v Zwieten, Irene Turk, Eva 
Turk en Kimberly Moeliker. Brons: 
Nora Diederiks, Demi Hettema, Isa 
Groenendaal en Floor Kouwenberg.
Clubkampioen werd Sascha Stam.

De bekertitel gloort voor 
De Schans
De Ronde Venen - De Schans/
Lutis ventilatietechniek blijft het 
goed doen in de beker en als dan 
de concurrenten punten inleveren 
dan wordt het gat van zelf groter 
en komt de titel binnen handbereik. 
Dat is precies wat er deze week ge-
beurde. 
De Springbok 1 (op dat moment 
nog 2e) kreeg ASM 1 (3e) op be-
zoek. ASM legde het vuur aan de 
schenen van de Springbokkers en 
nam, ondanks een hele hoge serie 
van Kees de Bruin (71 caramboles, 
41,76%) 7 dure punten mee naar 
huis en kruipt daarmee ook naar 
de top in de bekerstand. Bar Adel-
hof 1 is ook goed bezig. Zij staan 
“slechts” 4e maar hebben 2 wed-
strijden minder gespeeld dan de 
nummers 2 en 3 en 1 minder dan 
de koploper. Door met 6-3 van de 
Kromme Mijdrecht 1 te winnen pak-
ken zij ook dure punten en is de ti-
tel (de 2e!) ook voor hen nog bin-
nen bereik. De Kromme Mijdrecht 
maakt door dit verlies even pas op 
de plaats. Helaas voor de bovenge-
noemde teams zette de Schans/Lu-
tis ventilatietechniek weer een forse 
stap in de goede richting. Deze maal 
was ASM 2 het slachtoffer, dat zon-
der punten weer naar huis kon, 9-0. 
Hiermee haakt ASM 2 dan ook ei-
genlijk af in de strijd om de titel. 
De Paddestoel 2 speelde tegen On-
ze Vrijheid/de Biljartmakers. Na een 
paar mindere wedstrijden was on-
ze Vrijheid nu beter in vorm. Al-

leen Jamal Banmousa van de Pad-
destoel won zijn partij (en dan ook 
in 16 beurten = snelste partij) maar 
de andere 7 punten waren voor On-
ze Vrijheid. De Merel/Heerenlux 1 
kreeg Bar Adelhof 3 op bezoek. Ook 
Bar Adelhof 3 zit nog in de race om 
de bekertitel. Gaan zij voor de ‘dub-
bel’? De 3-6 overwinning op de Me-
rel/Heerenlux 1 is in ieder geval ook 
voor hen weer een stap in de goe-
de richting. De koploper in de 1e di-
visie herstelde zich tegen CenS 1 
van de nederlaag van vorige week. 
Is de oude vorm, na dat dipje weer 
terug? De 7-2 overwinning zegt ge-
noeg. De Merel/Heerenlux 2 speel-
de een gelijk opgaande wedstrijd 
tegen de Springbok 2. Hans Levy en 
Peter de Graaf wonnen voor de Me-
rel maar dat deden Pieter Langeraar 
en Willem Holla voor de Springbok, 
einduitslag 5-4. De laatste wedstrijd 
was Bar Adelhof 2 tegen de Krom-
me Mijdrecht 2. Ook hier een gelijk 
opgaande strijd. Jos van Wijk en Pe-
tra Simmers wonnen voor Bar Adel-
hof maar John Olldersma en Willem 
de Graaf wonnen voor de Kromme 
Mijdrecht. Helaas voor Bar Adelhof 
2 toch eindige de wedstrijd in een 
krap (4-5) verlies.
Komende week is weer een gewo-
ne competitie week maar komend 
weekeinde wordt de finale 3-ster li-
bre gespeeld. Op vrijdagavond, za-
terdag en zondag gaan de 8 finals-
ten bij de Springbok in de Hoef, de 
strijd met elkaar aan.

Mudmasterteam van Luke Janssen 
piekt in Haarlemmermeer
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag werd in het Haarlemmermeer 
de Mudmasters gehouden en Luke 
Janssen was daar met zijn team pre-
sent om aan deze fysiek ultieme uit-
houdingsproef deel te nemen. Mud-
masters is een race die steeds gro-
ter wordt in Nederland. De combi-
natie kracht en conditie wordt op de 

proef gesteld door een heftig par-
cour met zware obstakels, opgesteld 
door mariniers. “De mudmasters is 
geen wedstrijd, maar het draait om 
teamwork” benadrukt Luke, “het is 
ontsnappen aan de dagelijkse sleur, 
indrukwekkende obstakels overwin-
nen en het gaat erom dat je met je 
team de finish haalt”. Kort na afloop 

van de 12 km lange prestatieproef 
kijkt hij tevreden terug op het ver-
loop. Besmeurd met modder oogt 
hij nog fit en ook zijn team heeft de 
proef goed doorstaan. 
“Daar was deze middag ook voor 
bedoeld, om te kijken hoe we ervoor 
staan na het trainingswerk van de 
afgelopen maanden” knipoogt hij. 

Luke is Personal Trainer in De Ron-
de Venen en omstreken, hij is opge-
leid als sportpsycholoog, personal 
trainer, bewegingsagoog en sport 
coördinator.

Gezonde leefstijl
 Met die achtergrond is hij succes-
vol in het begeleiden van sporters 
naar hogere niveaus. Met kwaliteit 
en passie deelt hij zijn kennis over 
sport, voeding en gezonde leefstijl 
en helpt hij zijn sporters hun gestel-
de doelen te behalen. In zijn werk-
wijze is Luke flexibel, “ik train op 
locatie naar wens van de sporter, 
bij mij kun je dus training krijgen 
aan huis, in een parkje en in over-
leg ook in een sportschool” ver-
telt Luke. Maar wie liever groeps-
gewijs of met vrienden of vriendin-
nen traint kan bij LJPT ook terecht 
voor small group training, dwz per-
sonal training in groepsverband van 
4 tot 6 personen. Ook biedt LJPT 
bedrijfstraining aan voor de team-
building en ziekteverzuim reduc-
tie. “Een compleet aanbod aan per-
soonlijke sportbegeleiding want ook 
voor groepssporters geeft hij indoor 
en outdoor groepslessen, toegan-
kelijk voor elk sportniveau en leef-
tijd, oftewel alles is mogelijk” aldus 
Luke. Training designed for you is 
zijn motto en met een mooie opdruk 
op de stijlvolle combat hyperwarm 
series kledinglijn staat zijn team er 
na de geslaagde Mudmasterproef 
kwalitatief goed op en dat is precies 
wat LJPT wil uitstralen. Voor wie ge-
interesseerd is in persoonlijke be-
geleiding en het verbeteren van fy-
sieke training en leefstijl kan bij 
lukebjanssen@icloud.com terecht 
voor meer informatie. 
Foto: sportinbeeld.com

Argon Basketball J20 wint thriller 
tegen koploper Binnenland
Mijdrecht - Het op het hoogste 
Rayon niveau spelende Jongens-
onder-20 team van Argon Basket-
ball moest afgelopen zaterdag in 
Barendrecht spelen tegen de on-
geslagen koploper Binnenland J22. 
Aangezien de Mijdrechtse jon-
gens met één verlies wedstrijd op 
de tweede plaats staan zou het een 
belangrijke en spannende wedstrijd 
worden tegen deze gemiddeld twee 
jaar oudere tegenstanders.
De beide teams waren erg aan el-
kaar gewaagd en het eerste kwart 
van de wedstrijd ging qua score vrij-
wel gelijk op. Mede door twee goe-
de afstandschutters aan de Ba-
rendrechtse zijde kwam de thuis-
ploeg halverwege het tweede kwart 
op een kleine 28-25 voorsprong. 
De persoonlijke foutenlast ging 
hen echter opbreken in deze fase 
en mede door het verzilveren van 
een aantal strafworpen konden de 
scherp spelende jongens van Ar-
gon terugkrabbelen. Mede door een 
mooie inside score van Jordi de Vos, 
die door een knieblessure zijn eer-
ste wedstrijd na 12 maanden reva-
lidatie speelde, was de ruststand in 
het voordeel van Argon: 31-34.
Het derde kwart werd deze voor-
sprong zelfs verder uitgebouwd 
tot 33-43 maar in drie minuten tijd 
kwamen de op dat moment foutloos 
spelende jongens van Binnenland 
terug tot 48-48 en zette uiteindelijk 
een kleine 56-54 voosprong na drie 
kwarten op het bord.
Het vierde kwart werd een regel-

rechte thriller. Binnenland begon 
met twee knappe drie-punters maar 
maakte ook al snel te veel persoon-
lijke fouten. Via 62-55 en 65-63 bleef 
Binnenland het gehele laatste kwart 
in punten voor staan tot een 73-70 
stand bij het begin van de laatste 
minuut. Beide ploegen mistte hun 
“beslissende” aanval en met nog 18 
seconde te spelen maakte de top-
scorer van Binnenland een domme 
overtreding met een technische fout 
er overheen (vanwege commentaar 
op de leiding). Dit zorgde voor drie 
strafworpen en balbezit voor de 
bloed ruikende Argonauten. Door-
dat slechts twee strafworpen wer-
den verzilverd moest de laatste aan-
val de overwinning gaan opleveren. 
De uitgespeelde aanval leide ech-
ter niet tot een directe score maar 
uit de rebound wist de Mijdrechtse 
topscorer Dennis Tolboom te scoren 
en bracht een 73-74 stand op het 
bord met nog 4 seconde op de klok. 
De jonge Argonauten hielden het 
hoofd koel en wisten de laatste kor-
te aanval van de koploper foutloos 
te verdedigen waarna een enor-
me ontlading zorgde bij alle spelers 
en coaches. Door deze overwinning 
staat Argon nu samen met Binnen-
land bovenaan in de eerste klaase 
van het Rayon en beloofd het nog 
een spannende race vor het kampi-
oenschap te gaan worden. Topsco-
rers van deze wedstrijd waren: Den-
nis Tolboom (19 pnt), Koen de Ko-
ning (13 pnt), Quinten Limburg (11 
pnt) en Junior Vuur (10 pnt).

Regio - Afgelopen zondag 8 maart 
hebben er drie groepen van Show-
ballet Nicole hun eerste wedstrijd 
van het seizoen gedraaid. In de 
vroege ochtend reisden de groepen 
af naar Wageningen waar de voor-
ronde van het Nederlands Kampi-
oenschap dit keer plaatsvond. Voor 
groep 8 en selectie 2 was dit de eer-
ste keer dat ze een wedstrijd gingen 
draaien, groep 9 heeft vorig jaar al 
meegedaan, maar heeft een nieu-
we samenstelling dus voor som-
mige meiden was het wel degelijk 
nieuw en spannend. Eigenlijk was 
het voor iedereen weer spannend, 

want sinds dit jaar wordt er anders 
gejureerd om het juryproces nog 
eerlijker te laten verlopen. Er waren 
wel 50 teams in de ochtendshow. Er 
was veel en nieuwe concurrentie, er 
waren zelfs groepen uit België. Op 
5 gebieden kun je punten verdie-
nen: Choreografie, Techniek en uit-
voering, Formaties en vloergebruik, 
Presentatie Team en dans en Alge-
hele verzorging. 

De eerste groep mocht aantreden in 
categorie een show met hun num-
mer Bootcamp, gekleed in camou-
flage broeken, stoere bandana’s in-

clusief zwart-groene vegen op het 
gezicht stonden ze vanuit de cou-
lissen de plekken te bekijken waar 
en hoe ze moesten gaan dan-
sen. Dat ging echt geweldig, stoe-
re oploop, strak begin en vervolgens 
werd de dans helemaal goed uitge-
voerd door iedereen, de verschillen-
de formaties zagen er goed uit. En 
met een stoere uitstraling was de 
dans compleet, kortom top gedanst 
dames en heren, in het juryrapport 
zullen we teruglezen wat er nog aan 
ontbrak, zodat jullie volgende keer 
wel een beker mee naar huis ne-
men!

De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend heeft de kanoclub geva-
ren op stromend water in de Ar-
dennen. Er waren dit jaar ook weer 
jeugdleden mee. De waterstand 
was prima! Ruim voldoende om de 
techniek te leren en te spelen in een 
wals of een verval. Er werd gevaren 
op de Ourthe en de Lesse. Zaterdag 
werd de Midden Lesse gevaren. 
Door de snelheid van het water kon 
er gevaren worden over een lan-
ger stuk tot aan Chanly. Op het ein-
de was er toch nog een spannende 
passage. Een boom over het water 
maakte het lastig met een zwem-

partij tot gevolg. Anderen droegen 
de kajak voor de zekerheid over. De 
hogere druk van het water zorg-
de ervoor dat even niet opletten af-
gestraft werd. Toch waren er maar 
weinig zwemmers. Zondag werd de 
bovenloop van de Westelijke Ourthe 
gevaren. Dit is hier een fraaie smalle 
en bochtige beek met snelstromend 
water en voorzien van enkele hin-
dernissen en één stuw waar vanaf 
gevaren kon worden. Voor de echte 
- freeks - die graag spelenvaren op 
een golf of wals was de waterstand 
voldoende om “freestyle” moves te 
maken. 

Wedstrijdseizoen voor 
showballet Nicole goed van start

In categorie twee show kwam 
groep 9 aan de beurt, het overgrote 
deel van deze groep heeft al meer 
wedstrijden gedraaid, maar er wa-
ren wat nieuwe meiden bij. Met hun 
B-mix lieten zij iets compleet an-
ders zien dan de rest van het wed-
strijdveld. Ze hadden hard getraind 
om het met z’n veertienen gelijk en 
strak te krijgen, want een mix wordt 
al snel rommelig. Eenmaal op het 
podium was die training goed te-
rug te zien, ze brachten de stukken 
uit de mix precies zoals het hoor-
de, zacht en gevoelig, hard en strak, 
stoer en ondeugend. Het ging syn-
chroon, formaties klopten allemaal, 
kledingwissel tijdens het nummer 
ging goed en met de juiste uitstra-
ling op het juiste moment knalde 
het nummer van het podium. En dit 
wist de jury ook te waarderen met 
een derde prijs. Gefeliciteerd mei-
den goed gedaan en een beker mee 
naar Mijdrecht.

Na lang wachten mocht ook se-
lectie 2 aantreden in categorie drie 
show met hun nummer Sissy that 
walk. Met alleen wat extra training 
na de reguliere les moesten ze het 
nummer gaan laten zien. Nu voel-
den ze toch wel wat zenuwen. Een-
maal opgelopen vanuit de coulis-
sen gingen ze los en de danspassen 
spatten van het podium. Met hier 
en daar wat kleine ongelijkheden 
en een enkele formatie die niet he-
lemaal klopte, brachten ze het num-
mer toch heel enthousiast en strak 
ten tonele. Wat hier misschien miste 
was toch wedstrijdervaring en extra 
training, waardoor ze net wat over-
tuigender hadden kunnen overko-
men. 
Maar met deze ervaring rijker kun-
nen jullie de volgende keer nog 
meer knallen en wie weet wel een 
beker mee naar huis nemen, goed 
gedaan hoor meiden en heer. Op 
naar de volgende wedstrijd in april!

KVDRV: 
Wildwater in de Ardennen
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Dubbele overwinning 
voor UWTC wielren
Uithoorn - Zondag 8 maart werd 
het kampioenschap van de Haar-
lemmermeer gereden bij de Ba-
taaf in Zwanenburg. Bij jeugd cat 
6 stond Sven Buskermolen aan de 
start. Deze jonge renner begint de 
smaak te pakken te krijgen van het 
wielrennen. Helaas zat hij achter 
een valpartij en moest hij het pe-
loton laten gaan. Hij reed de wed-
strijd wel netjes uit. Volgende keer 
gewoon weer proberen Sven! Bij ca-
tegorie 7 ging Eric Looij van de start. 
Eric reedt attent mee en glipte mee 
in een groep vluchters. Met deze 
groep werd er gesprint om de winst, 
waarbij Eric de vierde plek pakte. Bij 
de Nieuwelingen waren Menno van 
Capel en Stijn Ruijter present. Giste-
ren hadden beide jongens nog een 
zware training afgewerkt. Er werd 
hard gereden om de diverse vluch-
ters terug te halen. Stijn probeer-
de enkele ronden voor het eind om 
weg te rijden en kreeg een mede-
vluchter mee. Samen sloegen ze een 
aardig gaatje, maar helaas werden 
ze een half rondje voor de finish te-
ruggepakt. In de eindsprint probeer-
de Menno het nog, maar hij greep 
net naast het podium en werd vier-
de. Lorena Wiebes reed als nieuwe-
ling bij de dames mee en die wa-
ren gelijk met de nieuwelingen jon-
gens gestart. Lorena reed voortdu-
rend voor in het peloton en toen de 

jongens afgesprint waren bleef ze 
attent koersen. Bij de massasprint 
die volgde zette ze op het juiste mo-
ment aan en wist met een uiter-
ste krachtsinspanning de overwin-
ning te pakken. Eindelijk mag deze 
dame uit Mijdrecht op het hoogste 
schavot plaatsnemen. Bij de elite/
junioren/beloften renners wist Je-
roen Breewel uit Wilnis de winst te 
pakken. Dubbele winst dus vandaag 
voor UWTC bij de Bataaf. 

Openingswedstrijd
Zondag 15 maart wordt de eer-
ste wielerwedstrijd van het seizoen 
weer gehouden bij UWTC. Er zal ge-
reden worden in de klasse 40- en 
40+. Renners vanaf categorie nieu-
welingen zijn welkom om mee te 
doen. Start 10.30 uur op ons par-
cours op sportpark Randhoorn. Ba-
sislicentie verplicht!
Zondag 22 maart zal het druk zijn 
op ons parcours, want dan wordt 
er in alle categorieën, inclusief de 
jeugd, gestreden om het kampi-
oenschap van Uithoorn. En met de 
goede prestaties van een aantal le-
den bij de eerste wedstrijden zal het 
spannend worden of een thuisren-
ner zich straks kampioen van Uit-
hoorn mag noemen. Publiek van 
harte welkom en de wedstrijden 
starten om 10.00 uur met de jeugd. 
Meer info op: www.uwtc.nl/wielren

KNVB praat bij KDO met 
voetbalclubs
Regio - Elke week worden er ve-
le competitiewedstrijden gespeeld 
door de meisjes pupillen- en junio-
renteams. Ook bij KDO en Legmeer-
vogels. Dit levert veel plezier op voor 
veel meiden, begeleiding van de 
teams en andere supporters.
Helaas komt het ook voor dat er 
teams tegen grote nederlagen aan-
lopen of niet in de juiste competi-
tie spelen.
De KNVB maakte daarom van de 
mogelijkheid gebruik om dit met 
de verenigingen te bespreken op 
dinsdag 5 maart 2015 bij KDO. De 
bond licht enkele zaken toe, maar 
wil vooral ingaan op vragen van ver-
tegenwoordigers van de verenigin-
gen. Wat zijn de problemen waar ze 
tegenaan lopen, welke knelpunten 
komen ze tegen en wat zou anders 
of beter kunnen? Tijdens de discus-
sie komen enkele onderwerpen op 
tafel, die verder uitgewerkt worden.
De onderwerpen zijn divers. Veel 
verenigingen hebben moeite of last 

van de opgestelde competities. Ook 
zijn de gehanteerde reglementen 
niet altijd praktisch.
Zo wordt gesproken over samen-
werking van voetbalverenigingen 
om meer speelplezier mogelijk te 
maken. Dat misschien samenge-
stelde teams wenselijk zijn. Met 
speelsters uit verschillende vereni-
gingen. Maar soms ook gemengd 
met jongens. 
Volgens de KNVB zijn er veel mo-
gelijkheden. Daar zijn de verenigin-
gen niet altijd van op de hoogte. De 
KNVB kan de verenigingen helpen 
om meer meisjes te laten voetballen.
Dat is de doelstelling van de KNVB; 
meer meisjes die voetballen leuk 
vinden, helpen om bij voetbalvereni-
gingen te kunnen laten voetballen. 
Ze het spel te leren. De spelregels te 
leren. Gezond en plezierig sporten. 
In Uithoorn kan dat bij Legmeervo-
gels en in De Kwakel bij KDO.  
Voor meer informatie: KNVB District 
West I tel. 020-4879151.

Hans Bak Open Ronde 
Venen Biljart Kampioen
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd er in Café de Merel 
te Vinkeveen gestreden om de titel 
Open Ronde Venen Kampioen 2015.
Vrijdagavond en zaterdag starten 
maar liefst 44 deelnemers en deel-
neemsters de strijd om uiteindelijk 
te kijken wie zondag de fel begeer-
de titel in ontvangst zal mogen ne-
men. Dit bleek na zeer fraaie par-
tijen en een ongemeen spannen-
de strijd in de finale Hans Bak uit 
Mijdrecht te zijn door John Vrielink 
te verslaan, John had de kans om 
de strijd in zijn voordeel te beslissen 
maar miste toch wat makkelijke bal-
len en die kans moet je Hans niet ge-
ven wat ook bleek, Hans tikte het uit 
in de 17de beurt en was dus de win-
naar en mag zich een jaar lang Open 
Ronde Venen kampioen noemen, 
als tweede de moe gestreden John, 
die conditie te kort kwam om Hans 
te verslaan maar wel de kortste par-
tij van het toernooi neer zette nl. 150 
caramboles in 7 beurten.

Derde
Als derde eindigde Jac. de Leeuw uit 
Uithoorn en als vierde Bas Krabben-
dam die het best zwaar had in zijn 
partijen, maar toch tot de finale pou-
le doordrong, en dus vierde werd. 

Ook de dames weerden zich aardig 
b.v. Esther van Eijk die toch een par-
tij uitspeelde met 2 moyenne, maar 
net de finale miste en Magda Buijs 
die de laatste partij tegen Hans Bak 
maar net ten onder ging en de finale 
poule miste. De spelers uit Breuke-
len, Loenersloot en Houten konden 
geen potten breken, maar dit zal in 
de toekomst zeker veranderen, naar 
hun stellige mening. De prachtige 
bekers waren geschonken door Sig-
naal Service van Wim Roest uit Vin-
keveen. Met dank aan deze spon-
sors, want zonder deze mensen is 
het bijna niet mogelijk een derge-
lijk toernooi te organiseren. De or-
ganisatie was als vanouds in goe-
de handen van Caty Jansen, en men 
kon spreken van een zeer geslaagd 
en gezellig toernooi. De Merel gaat 
zich de komende weekenden op-
maken voor de kwartfinales van het 
driebanden toernooi op zaterdag 14 
en zondag 15 maart en zaterdag 21 
en zondag 22 maart aanvang alle da-
gen 14.00 uur. Daarna de halve fina-
le op zaterdag 28 maart en zondag 
29 maart. De hele finale op zater-
dag 11 en zondag 12 april met 8 man 
van Biljartclub D.I.O. /Café De Merel. 
Dit alles in Cafè de Merel Arkenpark 
mur 43 te Vinkeveen.

Weer veel supersnelle 
zwemmers bij De Amstel
Regio - Zoals elk jaar was het afge-
lopen vrijdag weer het grote brevet-
festijn bij Zwem- en polovereniging 

De Amstel in het Veenweidebad in 
Mijdrecht. Toen de KNZB enkele ja-
ren geleden stopte met de brevet-

ten is De Amstel op eigen initiatief 
hiermee verdergegaan. Er zijn in to-
taal 6 brevetten te behalen, van 1 

naar 6, oplopend in moeilijkheids-
graad. Is het bij brevet 1 alleen maar 
een noodzaak om op 4 verschillen-
de slagen 25 meter te zwemmen en 
daarbij alleen maar de snelheids-
eis voor de schoolslag te behalen, 
bij brevet 6 dienen op alle slagen 
de 100 meter binnen de limiet af-
gelegd te worden. Dit jaar deden er 
van de diploma- en wedstrijdzwem-
mers maar liefst 26 zwemmers mee, 
waarvan er ook 24 daadwerkelijk 
aan alle eisen voldeden en met hun 
felbegeerde brevet naar huis gin-
gen.

Wij feliciteren: 
Voor brevet-1: Nina Siegers, Boaz 
Bisoendial, Ellemijn Dubbeldam, Ro-
mee van Hulst, Mette de Wit, Twan 
Oliemans, Floortje Engel, Nikki Ha-
zeleger, Emily Alden, Iris Pappot en 
Rick Driehuis. Voor brevet-2: Owen 
Michels, Robin Gulpers, Ivo Drie-
huis, Sienna Albers, Bibiënne van 
Hulst, Beau Kruyswijk, Smilla Steen-
poorte en Vera Bader. Voor brevet-3: 
Remke Verwoerd en Jaco ten Cate. 
Voor brevet-4: Mouna Oudshoorn. 
Voor brevet-5: Andinih Rahayu en 
Martijn Ottenhof. Allemaal van har-
te gefeliciteerd en op naar volgend 
jaar met weer een schepje er bo-
venop. Meer weten over De Amstel?  
www.zpv-de-amstel.nl. Alvast in-
schrijven voor de Zwem4daagse 
van 1 t/m 5 juni? www.deamstel.
zwem4daagse.nl

Atlantis 4 verovert 
kampioenschap in de zaal
Mijdrecht - Het vierde senioren-
team van Atlantis, gesponsord door 
Florist, kende een moeizame start 
van het zaalseizoen. Maar na een 
serie van goede wedstrijden waar-
in volop werd gestreden, kwam het 
uiteindelijk aan op een kampioens-
wedstrijd tegen Badhoevedorp 3 in 
sporthal de Phoenix te Mijdrecht. 
Bij deze allesbeslissende wedstrijd, 
welke door een groot aantal en-
thousiaste supporters werd aan-
schouwd, ging het in de eerste helft 
lang gelijk op. Zowel Atlantis als 
Badhoevedorp konden geen groot 
gat slaan, waardoor het met rust 8-5 
stond. In de tweede helft kwamen 
beide ploegen lastig op gang, maar 
uiteindelijk begon het lekker te lo-

pen bij Atlantis en door goed spel 
en hard werken werd de korf steeds 
vaker gevonden. Mede dankzij alle 
aanwezige supporters gaf het sco-
rebord aan het einde van de wed-
strijd 13-6 aan. Met deze overwin-
ning heeft Atlantis 4 het kampioen-
schap veilig weten te stellen en dit 
werd na afloop dan ook groots ge-
vierd met iedereen die dit team 
heeft gesteund.
Atlantis 4 bedankt Florist en ieder-
een die zich heeft ingezet om dit 
team aan te moedigen. De komende 
weken heeft Atlantis 4 rust, waarna 
op 28 maart om 14.30 de eerste oe-
fenwedstrijd op het veld van Atlan-
tis te Mijdrecht wordt gespeeld te-
gen OVVO 7.

Hertha E3 deelt de 
punten met de Vecht
Vinkeveen - Na een week van lek-
ker trainen onder schitterende om-
standigheden was het zaterdag tijd 
voor weer een echte voetbalwed-
strijd. Tegenstander was de Vecht 
uit het naburige Loenen. De Vecht 
trapt de wedstrijd af en het balletje 
rolt. Hertha begint de wedstrijd ove-
rigens met de wind tegen, die een 
beetje schuin staat. Dat betekent 
dat we in de tweede helft als de he-
ren wat vermoeid zijn tot iets mak-
kelijker kunnen voetballen. Hert-
ha oogt sterker maar ook de Vecht 
laat zich menigmaal zien op de helft 
van Hertha. Keeper Kevin keert een 
paar mooie ballen waardoor het 0-0 
blijft. In de 7de minuut volgt er een 
vrije trap voor Hertha op zo’n 20 
meter van het doel. Wouter Bakker 
gaat achter de bal staan en brengt 
de bal bij Sander van Senten die 
op zijn beurt de bal verlengd en die 
uiteindelijk terecht komt bij Dylan 
Fransen die de bal beheerst binnen 
schiet, 1-0.
Hertha heeft in de eerste helft het 
meeste balbezit, en is in deze fase 
duidelijk sterker. Echter staat het vi-
zier niet helemaal op scherp bij onze 
voorhoede. Tygo Woudstra komt één 
op één te staan met de keeper maar 
krijgt de bal er helaas niet langs. 
Ook Wouter Bakker komt in schiet-
positie, echter blijft zijn schoen ha-
ken in het kunstgras waardoor hij 
een rollertje produceert in plaats 
van een schot. Het einde van de 
eerste helft nadert en vlak voor tijd 

krijgt de Vecht nog een hoekschop. 
Alle Herthanen pakken een manne-
tje, en nadat de hoekschop is geno-
men wil Niels van der Maat de bal 
wegschieten. Hij schiet over de bal 
heen bij de eerste paal waardoor 
deze zo in één keer in het doel be-
land achter keeper Kevin, 1-1. Daar-
na is het direct rust.
De tweede helft laat hetzelfde spel-
beeld zien. Hertha is beter, en de 
Vecht countert gevaarlijk.
De meeste aanvallen worden on-
derschept en onschadelijk gemaakt 
maar toch blijft het opletten. De 
Vecht hanteert vaak de lange ballen. 
In de 9de minuut kunnen de handen 
van alles wat Hertha lief heeft weer 
de lucht in. Corné tikt beheerst de 
bal binnen, 2-1. Helaas kunnen de 
E3 toppers niet lang van hun voor-
sprong genieten. In de 13de minuut 
zet De Vecht een aanval op, een mo-
ment van concentratie verlies ach-
terin bij Hertha en de bal ligt in het 
mandje, 2-2. Na de aftrap worden 
de ruggen gerecht, maar het beste 
lijkt er af. De jonge Herthanen doen 
er alles aan om de overwinning nog 
uit het vuur te slepen maar helaas 
blijft het 2-2. Een gelijkspel is te-
recht, maar er had meer ingezeten 
vandaag. Na de wedstrijd ontvangt 
het team van de tegenstander de 
blauwe kaart.
Deze blauwe kaart kan uitgereikt 
worden als een team vindt dat de 
tegenstander bijzonder sportief is 
geweest.

Hertha F3 leert iedere week!
Vinkeveen - Zaterdag 7 maart vet-
rok de F3 in de vroege ochtend rich-
ting Laren. De wedstrijd werd afge-
trapt door Laren en zij gingen aan-
vallend van start. Het spel golfde 
op en neer en het betere veldspel 
was van de jonge Vinkeveners. La-
ren bracht na een aantal minuten de 

stand op 1-0. Maar Hertha liet zich 
niet uit het veld slaan.

Ze maakten het de tegenstander 
niet makkelijk door goed over te 
spelen en fel in de duels te zijn. Na 
een mooie aanval benutte Mike de 
kans die hij voor de goal had, 1-1. Er 

moest hard gewerkt blijven worden 
door Hertha, maar dit voorkwam 
niet dat de tegenstander nog een 
prachtige goal kon maken. Keeper 
Jack kon deze echt niet uit zijn goal 
houden, 1-2.

Tijdens de rust was daar weer de 
peptalk van de coach. Vol goe-
de moed gingen de Vinkeveners 
de tweede helft in. Ze probeerden 

richting de goal van de tegenstan-
der te komen. De eerste helft had al 
veel van de krachten van de jonge 
Hertha mannen gevraagd. Het luk-
te onze jongens niet om het vol te 
houden, waardoor een paar fout-
jes door het sterke Laren werden 
afgestraft. Met een eindstand van 
1-5 kijkt Hertha terug op een ster-
ke eerste helft en een heel leerzame 
tweede helft.
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