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KORT NIEUWS:
Mijdrecht - Vorige week
woensdagmiddag raakten een
moeder en haar kind gewond
bij een aanrijding op de rotonde aan de Rondweg. Een vrouw
reed met haar kindje over de
rotonde. Een bus sloeg af en
remde voor de vrouw. De auto
die naast de bus reed had de
fietsster echter niet gezien en
schepte haar bij het afslaan. De
vrouw en haar kindje kwamen
hierbij ten val. De vrouw raakte
licht gewond. Haar dochtertje
is overgebracht naar een ziekenhuis.

inruil mogelijk
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25 buitenplassen
met heerlijk
zwemwater

Als kwAliteit
belAngrijk is!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl
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Een zeer functioneel en goed
onderhouden, vrijstaande woning
(580 m³) met aangebouwde garage-/
bedrijfsruimte 160 m³ op een perceel
van ruim 500 m², zeer geschikt als
combinatie van wonen en werken.
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Bozenhoven 65-67 Mijdrecht
Telefoon 0297 - 24 24 24,
Fax 0297 - 27 40 00

Elke dag het laatste
regionale nieuws!
facebook.com/
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Mijdrecht: Omgeving Aquamarijn (170 kranten)

Wethouder Erika Spil slachtoffer
van achterkamertjespolitiek
Oriënteer u op de
De Ronde Venen - De door een
meerderheid van de gemeenteraad aangenomen ‘motie van wantrouwen’ tegen het voltallige college van B&W op 24 maart jl. kostte
behalve Aldrik Dijkstra ook wethouder Erika Spil haar baan. Maar wat
de motie als waarheid inhield is voor
velen vandaag de dag nog steeds
duister. Wel wordt het steeds meer
helder dat er een smerig machtsspelletje van ‘enkele politieke mannen’ aan ten grondslag heeft gelegen. CDA en RVB kunnen de politieke coup op hun conto schrijven,
met als graag geziene ‘gast’ de VVD
die er als de kippen bij was om ook
een plaats in het (nieuwe) college
te kunnen veroveren. Dat er binnen
vier weken al weer een nieuw college werd gepresenteerd was niet zo
moeilijk. Dat was van te voren bekokstoofd. Insiders bevestigen dat.
Het lag al klaar! Eigenlijk had men
het ook een week later meteen naar
buiten kunnen brengen. ‘Maar dat
kon je toch niet maken want dat zou
te veel lijken op een vooringenomen
plan’... Nou dat was het dus wel. Er

is in de media de afgelopen tijd al
heel veel over geschreven. De lokale pers liet zich van alle kanten terecht zeer kritisch en in negatieve
zin uit over de ontstane situatie. Wat
moet je nu met een college dat uit
een ‘beschadigde’ burgemeester en
wethouders bestaat? Betrouwbaar?
Met een coalitieakkoord dat nauwelijks verschilt van het vorige? Moet
je zo’n college dan nog serieus nemen? Gehoord de inwoners: men
vindt het een schandalige vertoning,
De Ronde Venen onwaardig en zelfs
boosheid valt te bespeuren. Was het
geloof en het vertrouwen in de politiek al op een laag pitje, nu is dat helemaal tot het nulpunt gedaald. Wat
meer is, De Ronde Venen heeft door
naburige gemeenten inmiddels het
predicaat ‘bananenrepubliek’ opgeplakt gekregen. Goed begin voor de
(hernieuwde) samenwerking!...
Emoties
Intussen is voormalig wethouder Erika Spil over haar eerste emoties en
verbijstering van het gebeuren heen
en wilde zij de redactie van deze

krant haar standpunt graag uiteenzetten. Zij maakte volgens het merendeel van de bevolking, ambtenaren, collegeleden(!) en een deel van
de raad (die tegen de motie stemde), tot dat moment deel uit van een
goed functionerend college. En dat
werd om zeer onduidelijke redenen door nota bene de eigen coalitiepartijen naar huis gestuurd! Erika had het volgens landelijke radioen TV-programma’s goed voor elkaar na de transitie van het Sociaal
Domein. Als een van de weinige gemeenten stond het uitvoerend programma van de Zorg in De Ronde
Venen goed op de rails. Dankzij Erika Spil! Zij werd alom geprezen om
haar werk en wat zij voor de zorg
(waaronder ook Mantelzorg) en de
WMO tot stand heeft gebracht in
De Ronde Venen. Kortom, een goed
wethouder is aan de kant geschoven. “Ik vergelijk het een beetje alsof ik net het winnende doelpunt heb
gescoord voor PSV en vervolgens
een rode kaart krijg. Zo voelt het,”
aldus Erika.
Vervolg elders in deze krant.

Scouting Jan van Speyk beleeft
onvergetelijk jubileumkamp
Mijdrecht - De scouts van de Jan
van Speyk hadden het niet beter kunnen treffen. Tijdens een zonnig kamp werd het 50-jarig jubileum van de scoutinggroep groots gevierd. Met in totaal 100 leden verbleven de scouts uit Mijdrecht vijf da-

gen op een groot kampterrein in Ommen. Sommige activiteiten deden de
scouts met hun eigen speltak, maar
er werd ook veel samen gedaan. Op
de vrijdag was er bijvoorbeeld een
grote stormbaan, een kabelbaan en
werd er in de rivier de Vecht touw-

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Mantelzorgmarkt!
De Ronde Venen - We krijgen er
allemaal mee te maken: ZORG. We
weten, door alles wat er in de media
over wordt gezegd en geschreven:
U moet zoveel mogelijk zelf regelen.
Liefst gebruikmakend van de mensen om u heen, oftewel uw (toekomstige) mantelzorgers. Als het moment zich dan aandient dat u daadwerkelijk zorg thuis nodig heeft, wie
kan u daarbij helpen? Welke voorzieningen zijn er voorhanden in onze gemeente? Moet mijn familie alles voor mij regelen of zijn er andere mogelijkheden? Om u met deze vragen te helpen wordt er op 24
mei a.s. van 17.00 tot 20.00 uur in de
bibliotheek in Mijdrecht aan de Dr.
J. van der Haarlaan 8, een mantelzorgmarkt georganiseerd.
Geheel vrijblijvend kunt u zich op
deze markt oriënteren op wat er
allemaal mogelijk is om de zaken
rondom zorg bij u thuis makkelijker te maken. De markt wordt onderverdeeld in de volgende catego-

rieën: Ondersteuning: Denk hierbij
aan persoonlijke ondersteuning zowel professioneel en vrijwillig. Hulpmiddelen: Alle hulpmiddelen die uw
leven thuis kunnen vergemakkelijken. Vitaliteit: Dit is o.a. alles rondom beweging, vrijetijds- en dagbesteding. Woningaanpassingen:
Spreekt voor zich. Bij elke categorie presenteren exposanten zich
met hun daarbij passende aanbod
en kunt u gerust uw vragen kwijt of
met hen in gesprek gaan.
U zult erachter komen dat er veel
mogelijkheden zijn en vooral binnen handbereik! Voor het geval dat
u niet aantreft waar u specifiek naar
op zoek bent, dan kunt u uw verzoek indienen bij de stand van het
Servicepunt of het Steunpunt Mantelzorg van Tympaan-De Baat. Zij
kunnen samen met u naar de mogelijkheden kijken! Entree is gratis
en u hoeft zich niet aan te melden!
Foto van Mezzo.

trekken met vlotten gedaan. Ook
konden de scouts slacklinen (balanceren op een gespannen band tussen twee bomen), boogschieten en
lasergamen. Het jubileumjaar van de
scouts is zeker nog niet voorbij, maar
in ieder geval al wel onvergetelijk!

www.vderwilt.nl

Deelname Burgernet het
hoogst van Midden-Nederland

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0297-581698

Opgepast! Valse briefjes van vijftig in omloop
Mijdrecht – In Mijdrecht en in Uithoorn zijn er afgelopen zaterdag
meldingen binnengekomen dat er
met valse briefjes van vijftig is betaald, in Mijdrecht gebeurde dit bij
IJssalon Cadore en in Uithoorn bij
lingeriezaak Miranda. De eigenaresse van de ijssalon waarschuwt
via Twitter haar medeondernemers

voor deze valse briefjes van vijftig.
Volgens haar is het al een paar dagen aan de gang en is er helaas zaterdag een doorheen geglipt. Ook
bij Miranda in Uithoorn werd er afgelopen zaterdag diverse malen getracht met vals geld te betalen en
ook bij haar glipte er helaas een biljet doorheen. Dus opgelet...

De Ronde Venen - De Ronde Venen heeft sinds het begin van de
maand procentueel gezien het
meeste aantal deelnemers aan Burgernet van alle 41 gemeenten in
de politieregio Midden-Nederland
(de provincies Utrecht en Flevoland
plus de Gooi- en Vechtstreek). Op
1 mei telde De Ronde Venen 5969
deelnemers, dat is 14 procent van
alle inwoners van de gemeente.
De Ronde Venen heeft sinds de invoering van Burgernet in 2008 relatief gezien altijd veel deelnemers
aan Burgernet gehad. De gemeente heeft jarenlang in de top drie gestaan. Begin 2015 telde De Ronde
Venen nog rond de vijfduizend deelnemers. In 2015 en de eerste maanden van 2016 is dat met bijna dui-

zend gestegen. Burgemeester Divendal heeft tijdens zijn nieuwjaarsreceptie al aangekondigd dat de
6.000ste deelnemer een bijzondere
verrassing wacht van gemeente en
politie. Als wordt gekeken naar het
aantal deelnemers, wordt De Ronde Venen op de voet gevolgd door
de gemeente Renswoude. In die gemeente is 13,8 procent van de inwoners deelnemer aan Burgernet.
De gemeente Bunnik maakt de top
drie compleet met een deelnemerspercentage van 12,6 procent. Aanmelden voor Burgernet kan via de
website www.burgernet.nl/aanmelden, deelnemers dienen minimaal
16 jaar te zijn. Je kunt je registreren
op meerdere adressen, bijvoorbeeld
op het werk- en woonadres.

IN DE
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Heerlijk zwemmen in één van de 25 buitenplassen
Het zwemseizoen is weer
begonnen. Veilig zwemmen kan in één van de
officiële zwemplassen in
de provincie Utrecht, want
die worden regelmatig
gecontroleerd op waterkwaliteit en veiligheid.

plas ‘Gravenbol’ in Wijk
bij Duurstede, een kleine
plas waar zowel jong als
oud kan genieten van goed
zwemwater en waar je
lekker kunt wandelen. Piet
zit al zeker 25 jaar in het
‘watervak’.

Piet Cuijpers, van oorsprong badmeester, is
handhaver en werkt bij
de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. Zelf
woont hij vlakbij de zwem-

“Als handhaver kom ik
vaak bij de mooiste plassen om te controleren of
er geen blauwalg is en of
de zwemplas voldoet aan
alle hygiëne- en veilig-

heidseisen. We zijn verantwoordelijk voor 25 plassen
en alle chloorbaden. De
kwaliteit van het oppervlaktewater in die plassen
is heel goed. We hebben
weinig last van blauwalg.
Om dat te bereiken overleggen we regelmatig met
de waterschappen, Rijkswaterstaat en de provincie
Utrecht.”
Waterschap Vallei en
Veluwe in Apeldoorn is

Groen licht voor ambulances
Ambulances van de
Regionale ambulance
voorziening Utrecht
(RAVU) krijgen voortaan
groen licht bij kruispunten
op provinciale wegen. De
ambulances zijn uitgerust
met apparatuur waarmee
ze de verkeerslichten
kunnen beïnvloeden.
Bij spoedritten - met
zwaailichten en sirenes krijgen ze automatisch
groen licht als ze de
verkeerslichten naderen.

Zwemseizoen begonnen
Het zwemseizoen is begonnen. Wie veilig wil zwemmen
gaat naar één van de 25 officiële zwemplaatsen in de
provincie Utrecht. Hier wordt van 1 mei tot 1 oktober de
waterkwaliteit gemeten en de veiligheid gecontroleerd.
Kijk voor actuele informatie op www.zwemwater.nl. Ook
kunt u de zwemwatertelefoon bellen: 030-7023333.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N237 De Bilt: aanleg fietstunnel en reconstructie kruispunt Vollenhove, voorbereidende werkzaamheden tot
juli, afbouw juli-november
N237 Soest: verdiept aanleggen van de Amersfoortsestraat door Soesterberg, werkzaamheden en
wegafsluiting, 11 juli open voor verkeer
Zuidelijke randweg Woerden: aanleg nieuwe verbindingsweg Woerden-A12, werkzaamheden tot voorjaar
2017, daarna open voor verkeer
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerk-

besluiten dat er niet mag
worden gezwommen. Voor
kinderen is de zwemplas
heerlijk. Jip van Lierop

Voor kinderen is het
Henschotermeer heerlijk. Je
krijgt echt een strandgevoel.
termeer. De kwaliteit van
het water is heel belangrijk. Als deze niet goed genoeg is, kan de provincie

woont in Amersfoort en
gaat graag met vrienden
naar het Henschotermeer.
“Het meer is niet ver van

Advies op Maat voor culturele
vrijwilligersorganisaties

Ze hoeven dus niet meer
door rood licht te rijden.
Hierdoor wordt het
verkeer voor ambulances
en andere weggebruikers
veiliger. De provincie
Utrecht en de regionale
ambulancedienst RAVU
hebben allebei de helft
geïnvesteerd in de
installatie van de nieuwe
apparatuur.
Meer informatie:
www.provincie-utrecht.nl/
ambulances

ACTUEEL

verantwoordelijk voor het
bemonsteren en toetsen
van waterkwaliteit. Dus
ook die van het Henscho-

Veel culturele vrijwilligersorganisaties krijgen
te maken met vragen als:
hoe werf ik nieuwe leden?
Waar vind ik sponsoren?
Hoe geef ik onze PR goed
vorm? Culturele stichtingen en verenigingen in de
provincie Utrecht kunnen
Advies op Maat winnen
van het Prins Bernard
Cultuurfonds Utrecht en
de provincie Utrecht. In
2016 zijn er 20 advies-

zaamheden aan de provinciale wegen vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons
twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de
verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt
u met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Overheidsberichten op
officielebekendmakingen.nl
Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en
ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl
krijgt u automatisch bericht bij publicaties over een
locatie bij u in de buurt. Printbare versies kunt u ophalen bij het Provinciehuis. U kunt deze ook laten
toezenden. Belt u daarvoor svp met (030) 258 9111.

Volg ons op Twitter
Volg onze twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed,
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen,
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur,
@ULoopbaan, @RegiotramU, @Uithoflijn en
@Utrecht2040

trajecten te winnen. De
winnende organisaties
krijgen vijf dagdelen
advies over strategieontwikkeling, fondsenwerving,
PR en Marketing, verandering van bestuursmodel, vrijwilligersbeleid,
vergroting van de eigen
inkomsten, en versterking
van de communicatie. Wilt
u zich aanmelden? Kijk op:
www.provincie-utrecht.nl/
adviesopmaat

ons huis en je hebt er een
strand waar we kunnen
spelen. Het zand is lekker
zacht en je kunt er patatjes en ijs eten. Echt een
beetje een strandgevoel. Ik
zou het nog leuker vinden
als er een klimparcours of
gratis grote speelmatten
zouden zijn.”
Meer informatie over de
zwemplassen is te vinden
op www.zwemwater.nl of
via de zwemwatertelefoon
030-7023333.

De beste achtergrondverhalen uit de provincie

Meld u gratis aan!
provincieutrechtmagazine.nl

Evenementen
Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincie Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl en
www.utrechtyourway.nl. Of check de apps van Toerisme Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de Heuvelrug en Utrechtse Buitenplaatsen. De evenementenagenda van de provincie Utrecht vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten
De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:
23 mei 2016, 13:00 uur: Commissie Milieu, Mobiliteit
en Economie
30 mei 2016, 13:00 uur: Commissie Ruimte, Groen en
Water
30 mei 2016, 19:30 uur: Commissie Bestuur, Europa
en Middelen
6 juni 2016, 14:00 uur: Provinciale Staten
De vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis aan
de Archimedeslaan 6 in Utrecht.
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen
wijzigen, kijk daarom voor de meest actuele informatie
op: www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie. U kunt
Provinciale Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.
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Wethouder Erika Spil slachtoffer
van achterkamertjespolitiek
Vervolg van de voorpagina.
Zij wijst op de ‘afspraken’ die de
nieuwe coalitie in haar eigen coalitieakkoord heeft vastgelegd: ‘De
vertrouwensregel gebruiken wij uitsluitend binnen de controlerende taak van de raad. Dit houdt in
dat als een wethouder moet aftreden, niet het college aftreedt maar
de wethouder wordt vervangen
door de partij waaruit hij/zij afkomstig is. Wij garanderen een respectvolle omgang met elkaar. Wij wegen
in stellingnames het belang van en
de omgang met de raadsminderheid
mee.’….. “Wat is het coalitieakkoord
waard als men zelf al de eigen regels schendt en niet in acht neemt,”
merkt Erika op.
Wat is er gebeurd voordat de motie
van wantrouwen werd uitgesproken?
Erika: “Dit ging niet over mij. Toen
de motie er lag en er over gestemd
moest worden zijn er verschillende
mensen van het CDA en RVB naar
mij toe gekomen en tegen mij gezegd dat ze het heel erg vonden
want men vond mij een goede wethouder. Maar er waren belangen
die belangrijker zijn. Puur persoonlijke belangen. Anders kan ik er niet
van maken. Het ging juist zo goed,
mensen waren tevreden, financieel
stond het op de rit en er waren samenwerkingsverbanden met andere gemeenten opgezet. Hoewel
men van oordeel was dat mijn werk
als wethouder goed werd verricht
stemde men toch voor de motie van
wantrouwen waarvan ze op dat moment wisten dat die gebaseerd was
op lucht, Dan kan het toch niet anders zijn dat er eigen belang achter zit? Het zal voor ieder raadslid
die voor de motie stemde een ander eigen belang zijn geweest. Het
is dus kortom terug te brengen op
eigen belang en dat maakt de situatie zo kwalijk. Een democratisch
proces wat je samen afspreekt
wordt moedwillig kapot gemaakt. En
er komt niet iets anders voor in de
plaats. Het ontplofte wel in de raad,
zowel bij het CDA, RVB en VVD.
Maar er zaten een paar mannen in
een kamertje, volledig intransparant, een eigen werkelijkheid te cre-

eren. En die houden ze tot op de
dag van vandaag vast. Die werkelijkheid van die mensen heeft niets
meer te maken met de verantwoordelijkheden van de raad en luisteren naar je inwoners. Iedereen die
ik nu tegen kom is ontzettend boos
hierover. Vooral over de onmacht die
men voelt. Je kunt er niets aan doen.
Je ziet iets gebeuren en je weet dat
iedereen machteloos is behalve het
kleine groepje mensen wat het veroorzaakt.”
Maar nu wordt er gesproken over financiële lijken in de kast wat de zorg
betreft
“Aan het begin van 2015 kreeg ik
van het CDA consequente vragen
om cijfers. Ik heb toen steeds uitgelegd dat op het moment dat je begint en alles op poten moet zetten
je aan het eind van het jaar nog niet
weet waar je op uitkomt. Elke keer
hebben we de cijfers gegeven en
aangegeven wat we wel en nog niet
wisten. Bij het CDA dachten ze dat
ik een soort toverstafje had waarmee ik dingen boven tafel kon toveren die niemand wist of kon weten. Er waren zoveel onzekerheden.
Wat je wel kon zien aan die cijfers
was de richting waar het naar toe
ging en dat lijkt mij toch het belangrijkste voor raadsleden. Men heeft
er naar mijn mening zelf een mythe omheen gemaakt dat er geen financiële gegevens zouden zijn. Men
heeft steeds alles gekregen waarom
werd gevraagd, in deze regio zelfs
meer dan in andere regio’s in het
land, want wij hadden het al goed
voor elkaar.”
Het rekenrapport van DUO+ was ‘de
stok’ om de hond te slaan
Het wegsturen van Erika Spil zou
ten grondslag hebben gelegen aan
uitspraken van een of meer collegeleden - dus ook door Erika over het minder goed functioneren
van de raad die in een rekenrapport over DUO+ door de rekenkamercommissie naar buiten zijn gebracht. Tot op heden is niet bekend
of iemand dat gezegd heeft laat
staan wie. Fractievoorzitter René
Bultena van RVB heeft in deze krant
twee weken geleden nog uitleg ge-

ven dat hij zich niet kon voorstellen
dat iemand iets kwalijks gezegd zou
hebben. Gelet op de interviews met
en uitspraken door de wethouders
kon hij die bewoordingen ook niet
vinden. Snel werd toen dus duidelijk dat er een stok was gezocht om
de hond te slaan en dat is dan ook
gebeurd. Anders gezegd, van te voren was al bekend dat men de stekker eruit zou trekken. Alleen de stok
ontbrak nog. Het rekenrapport bood
die aanleiding, maar het had net zo
goed een ander onderwerp kunnen
zijn. Erika Spil geeft duidelijk aan
dat zij in elk geval geen ongetogen
woord over wie dan ook in de raad
heeft gezegd.
Denk je dat de heren die dit verzonnen hebben nu hebben wat ze wilden hebben?
“Dat hangt ervan af hoe je er tegenaan kijkt. Doordat ze het democratische proces kapot hebben gemaakt
zijn ze nu heel machtig geworden.
Er is weinig veranderd met het vorige coalitieakkoord. Er zitten twee
wethouders en een burgemeester
die bij voorbaat beschadigd zijn. De
nieuwe wethouder moet zich nog
inwerken. Men heeft geen enkele
ruimte om te manoeuvreren. Wat ze
persoonlijk bereikt hebben, is dat
ze iets zo kapot hebben gemaakt
en dat ze nu alles kunnen doen wat
ze willen. Het heeft niets meer met
democratie te maken. Als raadslid stel je kaders en dan kijk je of
daarbinnen iets gebeurd is of niet.
Daar tussen zit niets. Wat men nu
doet is echt daartussen gaan zitten.
Namelijk in de uitvoering. Als je als
raadslid, het hoogste orgaan in de
gemeente, dit misbruikt om het zo
te laten gebeuren ben je toch verkeerd bezig? Als later in een vergadering dan wordt gevraagd waarom men het gedaan heeft en daarop een eerlijk antwoord verwacht,
blijft het volkomen stil. Dat noem ik
een laffe manier van politiek bedrijven. Degenen die men dan zogenaamd niet vertrouwt zitten er wel
weer, maar die waren toch ook naar
huis gestuurd? Dat is voor een buitenstaander immers niet te vatten?”
Wat ga je nu doen? Toch weer in de

politiek of richting bedrijfsleven?
“Ik heb in eerste instantie geprobeerd mijzelf zielig te vinden. Met
een fles wijn, zak chips en een
doos chocola op de bank. Dat heb
ik maar een avond gedaan, want
ik hield mij voor: ik ben niet zielig.
Maar ik ben wel heel boos! Maar
ik heb veel, heel veel steun gevonden in de velen mooie en lieve reacties die ik heb gekregen in het
openbaar en via e-mail. Ook van
het Diaconaal Platform die alle kerken hadden gevraagd om te bidden voor deze gemeente. Dat zegt
toch wel wat hoe de gevoelens waren en zijn. Daar word ik heel blij
van. Ik kan alleen maar met opgeheven hoofd naar het gemeentehuis
gaan want ik heb niets fout gedaan
en dat weten heel veel mensen. Ik
ben nog nooit van mijn leven werkeloos geweest, maar ga wel mijzelf de tijd gunnen om te kijken wat
ik zou willen. Dat kan zowel politiek
zijn als ander werk. Daar ben ik nog
wel even mee bezig. Ik vind het jammer voor de inwoners van De Ronde
Venen dat ik mijn werk hier niet heb
mogen voortzetten na wat er allemaal is bereikt in met name de zorg
en op het sociale vlak.”
Er ligt toch een goed fundament voor
de zorg en de WMO? Daar kan men
toch op voortbouwen?
“Dat is wel zo, maar het is broos
want er verandert nog zoveel. Het
immers een heel complexe materie. In mijn vakgebied als wethouder mag ik niets meer betekenen
voor de gemeente. Dat schrijft de
wet voor. Maar wat je nu al ziet gebeuren is dat de nieuwe VVD-wethouder nog nergens vanaf weet. Die
moet er helemaal in groeien. Bij de
Kadernota (voorjaarsnota van het
college aan de raad, red ) staat bijvoorbeeld dat er geld over is bij het
Sociale Domein, terwijl ze moet weten dat er zoveel onzekerheden zijn
dat je dit als een potje achter de
hand moet houden. Ook al omdat
het rijk voor de komende twee jaar
een bezuinigingspost van 1,2 miljoen euro op de zorg voor deze gemeente in petto heeft. Inmiddels is
er zes ton aan toegevoegd. De totale bezuiniging wordt dus 1,8 miljoen

Gezellig een taart maken voor moeder
Regio – Van negen tot 5 was het bij Albert Heijn Jos van den Berg zaterdag een ware kinderbakkerij. Afgelopen week hebben de kinderen
zich kunnen opgeven bij AH Jos van den Berg om zaterdag een heerlijke
taart te komen maken voor hun moeder. Speciaal voor deze dag werkte
AH Jos van den Berg samen met Brigit’s Bakery die een mini workshop
heeft ontwikkeld om voor moederdag deze speciale actie te doen slagen. Met rode wangetjes werd er hard gewerkt door de kinderen. Deeg
maken, deeg zagen, de taart vullen en prachtig versieren. Voor de kinderen was het zaterdag een feest en zondag voor de vele moeders.

op de zorg. Vervolgens wordt er geroepen: ‘we gaan de wegen verbeteren’. Bij dit college geldt dus ‘asfalt is belangrijker dan burgers’. Wat
echter iedere gemeente in Nederland last van heeft en geen lijken
in de kast zijn, maar de veranderingen waar we nu doorheen gaan,
zijn nog steeds de vele onzekerheden die kleven aan de transitie van
het sociale domein die door het rijk
worden veroorzaakt. Zolang je bij
dit dossier niet precies weet hoe die
onzekerheden eruit gaan zien, moet
je wat geld achter de hand houden
anders loopt het op het einde van
de rit fors uit de hand. Het dossier is

door mij continu onder de aandacht
gebracht en ze kunnen weten wat
hen te wachten staat. Ik heb dus altijd alles verteld. Tot slot wil ik benadrukken dat ik dit werk als wethouder de afgelopen vijf en half jaar
met liefde en volledige inzet heb gedaan. Ik heb er ook heel veel liefde
voor terug gekregen. En ik heb ook
zoveel bijzondere mensen mogen
ontmoeten waar ik veel aan heb gehad tijdens mijn wethouderschap.
Ook in samenwerkingsverbanden
met mensen van wie ik veel heb geleerd en wat ik weer in mijn werk
kon gebruiken. Ik wil daar heel veel
dank voor uitspreken.”

Maria concert H. Hart kerk
De Ronde Venen - Op zondagmiddag 22 mei vindt er in de H. Hart van
Jezus kerk in Vinkeveen een Maria
concert plaats welke uitgevoerd zal
door dhr. Jacob Vermaat, bas-bariton en hij zal worden begeleid door
de Bulgaarse pianist Christo Iliev. In
het eerste deel zullen Russische liederen ten gehore worden gebracht,
geïnspireerd op de mystieke eenstemmige zangstijl in de kerken en
kloosters in Rusland, zoals dat eeuwen en eeuwen ging en nu weer
wat meer opbloeit. Ze hebben een
pure ongekende, soms bijna ruwe
middeleeuwse kracht. Het tweede
deel bevat twee Marialiedjes (wellicht minder in de lijn van dit con-

cert, maar wel charmant en toepasselijk), en twee meer bekende Marialiederen, en tenslotte een drietal
Italiaanse aria’s, met elk hun eigen
melodieuze gedaante. Een concert
met ‘liederen van verlangen’ naar
heelheid en geborgenheid in het
Vaderhuis, nu en immer.
Het concert begint om 15.00 uur en
de kerk is geopend vanaf 14.30 uur.
De entree is 7,50 incl. een kopje koffie of thee. De kaartverkoop is aan
de deur. Na afloop is er gelegenheid
om gezellig nog na te praten in de
kerk. De evenementencommisie van
de Stichting Vallis Pacis hopen vele belangstellenden te mogen ontvangen.
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Hoveniersbedrijf Meijers,
25 jaar vakmanschap
Wilnis - Dit jaar viert hoveniersbedrijf Meijers aan de Mijdrechtse
Dwarsweg 19 zijn 25 jarig bestaan.
Dat wordt met enkele aantrekkelijke
acties gevierd. Zie daarvoor de advertenties in deze krant. Hoveniersbedrijf Meijers is een no-nonsens
bedrijf waar u voor alles wat u voor
uw tuin nodig heeft terecht kan.
Alles in overleg en zoals u dat wilt.
Zowel particulieren als bedrijven
zijn bij hoveniersbedrijf Meijers van
harte welkom.
Maar dat is van meet af aan al zo.
Naast vakmanschap, klantvriendelijkheid en een hoge mate van serviceverlening wordt het credo ‘afspraak is afspraak’ gehanteerd. Behalve dat hoveniersbedrijf Meijers
vanzelfsprekend uw tuin graag optimaal wil inrichten en onderhouden zodat u er met veel plezier van
kunt genieten, kan men zich bij Meijers voorstellen dat u zelf ook groene vingers hebt om er iets moois van
te maken. Ook dan vindt u hier het
nodige van uw gading. Zoals een
uitgebreide sortering materialen
waar u direct mee aan de slag kunt.
Daaronder allerlei (sier)bestralingsmaterialen, tuinhout, hardhout, tuinschermen, gaaspanelen, gronddoek
en diverse soorten siergrind. Verder
is er een ruime sortering meststoffen, boomschors, potgrond, e.d. te
koop. Dat alles tegen een eerlijke
prijs. Bovenstaande materialen zijn
natuurlijk ook los verkrijgbaar. Als u

de materialen niet zelf wilt of kunt
vervoeren, dan worden die met plezier bij u thuis gebracht. Alle materialen zijn ook als voorbeeld te zien
in de uitgebreide webshop die u op
de website www.hoveniersbedrijfmeijers.nl aantreft. Op de werf is tevens een showtuin ingericht met allerlei sierbestrating, zodat u de materialen die u in de webshop op een
plaatje ziet, ook vrijblijvend in het
echt kunt bekijken. Mocht iets niet
op voorraad zijn kan dat (snel) worden besteld.
Van A tot Z ontzorgen
Wilt of kunt u de tuin niet zelf aanleggen en/of onderhouden, dan kan
hoveniersbedrijf Meijers dat vanzelfsprekend voor u verzorgen en
bent u hier aan het juiste adres.
Men heeft de kennis, vakmanschap
en materialen ervoor in huis. De tuin
wordt in overeenstemming met uw
ideeën in realiteit omgezet. U hebt
het maar voor het kiezen.
Of het nu om strak of modern gaat
of een wat meer romantische tuin,
Meijers maakt er een mooi aangeplante en goed aangelegde buitenruimte van. “Wij kunnen ons voorstellen dat niet iedereen er een
beeld bij heeft welke mogelijkheden
de tuin biedt en hoe die eruit moet
gaan zien. Dan kunnen wij ook diegene van dienst zijn door van te voren een advies uit te brengen.
Dat geldt tevens voor eventuele

Beroving in Mijdrecht
blijkt verzonnen
Mijdrecht - De beroving op een
jongen in Mijdrecht van maandag 2
mei blijkt van het begin tot het einde
te zijn verzonnen. De politie kreeg
maandag de melding binnen dat

er een gewonde jongen was aangetroffen aan de Nijverheidsweg in
Mijdrecht, die vertelde te zijn beroofd en in elkaar geslagen. Hij
gaf de politie ook een signalement

sierbestrating. Op die manier kunnen wij iemand van A tot Z ontzorgen om er een geslaagde tuin van
te maken,” laat Annet Meijers weten
die samen met haar man Tonnie en
twee vaste krachten het hoveniersbedrijf al jaren lang onder de aandacht brengt. “Wij zijn geen tuincentrum maar een echt hoveniersbedrijf wat over alle benodigde materialen, vaste planten en perkplanten kan beschikken. Afhankelijk van
het tuinontwerp leveren we dat zelf
aan. Als de tuin is aangelegd kan
daar een vervolg aan worden gegeven, namelijk door het periodiek onderhoud door ons te laten uitvoeren,
zoals snoeiwerk, gazons maaien en
de tuin winter- en zomerklaar maken. Dat kan op abonnementsbasis.
Wij zijn ook in de markt als er regelmatig op locatie gras gemaaid moet
worden of als er borders onkruidvrij
gemaakt dienen te worden. Ook bedrijven kunnen van deze dienst gebruik maken. Dus niet alleen kleine en grote tuinen aanleggen en
onderhouden, maar ook het forse maai- en onderhoudswerk kunnen wij aan. Daar is ons machinepark op ingericht.” Aldus Annet. Hoveniersbedrijf Meijers draait goed
en prijst zich gelukkig met veel vaste klanten, maar nieuwe klanten zijn
natuurlijk altijd welkom. Met elkaar
biedt dat de nodige houvast voor de
toekomst wat zich ongetwijfeld zal
weerspiegelen in de komende jaren.

van de dader. De politie startte een
zoekactie en ook burgernet werd ingeschakeld. De ‘overvallen’ jongen
werd overgebracht naar het ziekenhuis voor onderzoek, maar hij bleek
niets te mankeren.
Toen de jongeman de volgende dag
op het bureau aangifte kwam doen
bleek al snel dat hij het hele verhaal
verzonnen had.

Touzani bezoekt CSW Minikamp

CSW Minikamp weer fantastisch!
Wilnis - Ieder jaar met Hemelvaartsdag wordt er bij voetbalclub CSW te
Wilnis een Minikamp georganiseerd
voor de D-E-F jeugd (6 t/m 12 jaar).
Dit jaar al voor de 28e keer. Bij aankomst van de kinderen op de parkeerplaats van CSW stond de zon
hoog aan de hemel en daar hebben we 2 dagen lang van kunnen
genieten. Donderdagmiddag 12.00
uur werd het hek geopend en konden de kinderen hun slaapplaats opzoeken om alle meegebrachte spul-

len en snoep klaar te leggen voor
de overnachting. Hierna volgde een
spetterende opening waar elk team
zich presenteerde in het opgekregen
thema. Dit jaar was het thema “Hollandse artiesten”. Elk team had zich
enorm ingezet, maar de originaliteitsprijs ging dit jaar naar het meidenteam D4M “Miss Montreal”! Na de
warming-up werden de teamindelingen bekend gemaakt en kon de bal
gaan rollen. Spelletjes als 4x4, kop
‘m erin, transferspel, sixen-toernooi,

speurtocht, Hollandse avond, vaardigheidscircuit en als afsluiter het
penalty schieten waren onderdeel
van dit tweedaagse voetbalkamp. Op
vrijdagmiddag kwam een heuse Mysteryguest naar CSW om de kinderen
en het publiek te vermaken. De Mysteryguest was de bekende straatvoetballer Soufiane Touzani (https://
www.youtube.com/user/TouzaniTV).
De kinderen hebben kunnen genieten van het heerlijke weer en een super Minikamp. www.minikamp.com

De bakkerij stond in een mum van tijd in lichte laaien

Bakkerij Versteeg door
brand verwoest
Regio - Een felle uitslaande brand
heeft de bakkerij van de bekende
Warme Bakker Versteeg in de Burg.
van Meetelenstraat woensdagavond
4 mei volledig in de as gelegd. Ook
de bovengelegen woonverdieping
ging verloren. Voor zover bekend
waren er gelukkig geen slachtoffers te betreuren, wel angstige momenten voor de omwonenden. De
brandweer van Uithoorn was massaal uitgerukt om de vlammen te
doven in de straat waar woonhuizen
dicht op elkaar staan en er aangrenzend momenteel nieuwbouw wordt
gepleegd voor de nieuwe woonwijk
‘De Regentes’. Men kreeg hulp van
de korpsen uit Mijdrecht, Aalsmeer
en Amstelveen. Op de locatie zijn de
restanten te zien die rijp zijn voor de
sloop. Hoe de brand is ontstaan is
nog onduidelijk, Net zoals de voortzetting van de productie van bakkerswaren die hier volop door bakker Versteeg plaatsvond. De drie
winkels in Uithoorn (Amstelplein,
Christinalaan en Arthur van Schendellaan) waren vrijdag na Hemelvaartsdag gesloten. Vrijdag was
men wel weer open maar er was
slechts een beperkt assortiment.
“Heel triest dat dit is gebeurd,” laat
een bewoner uit de Van Meetelenstraat weten. “En het was meteen
raak met een hele forse brand. De
bakkerij zat hier al sinds mensenheugenis. Het rook er altijd zo lekker als er vers brood was gebakken.
Ook de eigenaren en andere medewerkers waren altijd erg vriendelijk.
Dat zullen we missen en het is de
vraag of de bakkerij er ooit weer terugkomt. Er wordt volop nieuwbouw
gepleegd voor de nieuwe woonwijk

naast ons en of het dan nog past
binnen het bestemmingsplan moet
je dan maar afwachten. Maar dat
Versteeg zo snel mogelijk weer een
nieuwe bakkerij moet hebben staat
buiten kijf. Het unieke familiebedrijf
moet worden voortgezet. Wij zien ze
hier vooralsnog graag weer terugkomen.”
Levenswerk afgebrand
De emoties waren de broers Simon en Mike Versteeg nog teveel de baas om een eerste reactie te geven op de ontstane situatie. Ze zijn de derde generatie Versteeg van het familiebedrijf en beiden eigenaar van de bakkerij die nu
niet meer bestaat. Een andere broer
werkte in de productieruimte. Op 18
november dit jaar zal het bedrijf zijn
65-jarig bestaan vieren. Maar of er
dan al een nieuwe bakkerij zal zijn
is de vraag. Vrijdag jl. waren de winkels van Versteeg noodgedwongen
gesloten. Zaterdag waren ze wel
weer open maar met een beperkt
assortiment brood en verdere bakkerswaren. Simon kon in ‘zijn’ winkel aan het Amstelplein zijn gevoelens nog niet onder woorden brengen. Logisch, want je zult je levenswerk maar zien afbranden. Mike in
de winkel aan de Arthur van Schendellaan was iets meer bespraakt.
“We leven van dag naar dag. Gelukkig hebben we van collega bakkers
veel hulp aangeboden gekregen om
onze winkels te bevoorraden zodat
we voorlopig kunnen overleven. Onze klanten hebben ons alle steun
toegezegd en beloofd zoveel mogelijk brood en bijbehorende producten te blijven kopen.

De uitgebrande bakkerij aan de Van Meetelenstraat, een triest gezicht

Daar zijn we heel blij om. Ik kan nog
niets zeggen wat de oorzaak van de
brand is geweest en hoe we verder gaan. De verzekering moet ook
eerst van zich laten horen. Dan is de
vraag waar de bakkerij weer opgebouwd wordt. Het liefst zouden we
dat weer op dezelfde plek willen.
Maar dat duurt wel even. Intussen
moeten we onze winkels zien open
te houden. Dus daarvoor moeten
we eerst oplossingen zoeken.” Aldus Mike die erbij aangeeft blij te
zijn dat het voorval niet op een zaterdagnacht heeft plaatsgevonden
waardoor de twee jonge mensen die
boven de bakkerij in het woongedeelte woonden, ernstig in gevaar
zouden zijn geweest. “Die hebben
natuurlijk nu ook niets meer. Bijzonder triest allemaal.”
Alles vers als basis
Versteeg de Warme Bakker is al
sinds 1951 de echte ‘warme bakker’ van Uithoorn waartoe sinds dat
jaartal de bakkerij in de Burg. van
Meetelenstraat en zelfs een winkel aan de Wilhelminakade behoorde. Vanaf 2005 is de derde generatie – Simon en Mike - aan zet. Als
uitgangspunt hanteerde men van
meet af aan als basis dat als enige bakker in Uithoorn alle soorten
brood en banket in de eigen bakkerij vers werden geproduceerd waarna het van daar uit naar de drie eigen winkels in Uithoorn werd gebracht. Door zeer zorgvuldig gekozen grondstoffen maakte men van
het basismeel een super vers product dat aan de hoge eisen van het
Nederlands Bakkerij Centrum voldoet. Elke dag weer. Iedereen die
bij Versteeg in de winkel kwam (en
komt) heeft het vast wel een keer
meegemaakt dat de broodproducten nog warm aanvoelden dat bedoelde deze bakker dan ook met
‘vers’. Ook voor vers gebak/taarten
was men hier aan het juiste adres
met een ruim assortiment voor een
zeer betaalbare prijs. Voor taarten
waren er veel mogelijkheden en kon
bijna alles gemaakt worden. Laten
we hopen dat deze ‘verleden tijd’
maar kort duurt en Versteeg weer
snel over een eigen bakkerij en productieruimte kan beschikken om al
deze verse producten weer in de
winkels aan hun klanten te kunnen
presenteren. Wie benieuwd is naar
de verdere geschiedenis en de producten van warme bakker Versteeg,
kan dat doen via de website www.
versteeg-dewarmebakker.nl die gewoon in de lucht blijft.
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Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

INFORMATIEF
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

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.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-241562.
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: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.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.

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

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
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Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
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Wilnis - Zaterdag worden de molens in Nederland weer in het zonnetje gezet. Ook de Veenmolen in
Wilnis is feestelijk geopend.
Tussen 10 uur ’s morgens en 4 uur
’s middags laat de molenaar zien
wat er allemaal komt kijken bij het
malen van meel. Bij de uitgebreide
rondleidingen wordt verteld hoe je
een molen in de wind zet, hoe je de
wieken afremt, en je kunt de maalstenen zien. Via een beeldscherm
kunnen bezoekers bovenin de kap
kijken. En natuurlijk zijn er weer
gratis pannenkoeken, kruidkoek en
kniepertjes om te proeven, gebakken van molenmeel. Er is koffie en
thee, en voor kinderen limonade. In
de molen zijn verschillende soorten molenmeel te koop, en diverse streekproducten. De Veenmolen
staat sinds 1823 aan de Oudhuijzerweg 109 in Wilnis. Goed te bereiken
per auto, maar ook heel geschikt
als rustplaats tijdens een fietstocht
door de venen. Hopelijk werkt het
weer mee!

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplAgE: 15.800
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.

WWW.MEERbodE.nl

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenOntwikkelingsSamenwerking
De Ronde
Venen financiert
werking DRV. ondanks het mindere
economische
tij blijveneduwe
catieprojecten
in derdewereldlanden.
Daarmee
investeren
wij
doorgaan met ons
werk. ‘onze kinderen’
mogen geen
kind van
duurzaam
in
de
generatie
van
de
toekomst.
De
komende
wede rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons
ken
wij u bij over
onze partner inin
Kenia:
Northguatemala,
Coast Medoel.praten
wij financieren
schoolprojecten
ecuador,
dical
College.
In 2012
is deDaarmee
Nederlands
artswe
Marianne
kenia,Training
sri Lanka,
tanzania
en nepal.
dragen
bij aan
Darwinkel
deze hogeschool
gestart
in het
Kilifi-district,
een gede armoedebestrijding
en aan
het halen
van
de millenniumdoebied
aan
de
kust
waar
gezondheidszorg
nauwelijks
voorhanden
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.
is én grote behoefte is aan goed onderwijs en werkgelegenheid.

Repair Café 17 mei geopend
Vinkeveen - Het Repair Café Vinkeveen is deze maand geopend op
dinsdagochtend 17 mei a.s. vanaf 09.30 tot 12.30 uur. Dit omdat 2e
Pinksterdag op een maandag valt.
Bij het Repair Café kunt u terecht
voor reparaties aan kleding, naaiklussen aan handtassen, tafelkleden, sierkussens, knuffelbeesten
etc. als ook kleine elektrische apparaten, computerapparatuur zoals software aanpassingen aan PC,
laptop, Ipad, TomTom etc. Maar ook
voor (niet al te grote) stoelen en
krukjes, poppenmeubilair, fotolijstjes en houten speelgoed, porselein,
aardewerk lijmen of een gebarsten
stofzuigerslang maken. Plus wat u

verder tegenkomt dat kapot is en u
eigenlijk gerepareerd wilt hebben.
Bij het Repair Café zijn vrijwilligers
met gereedschappen aanwezig die
voor u de gratis reparaties doen van
de door u meegebrachte kapotte
spullen of kleding. U kunt meekijken
en terwijl u wacht is er een (gratis)
kopje koffie en thee. Het Repair Café wil laten zien dat repareren leuk
is, en vaak heel makkelijk.
Kom het ook eens proberen, de koffie/thee staat voor u klaar!! U bent
welkom aan het Tuinderslaantje 1,
Vinkeveen (in de St. Jozefschool, lokaal 16, ingang tegenover parkeerterrein De Boei).

NATUUR
DICHT
BIJ
HUIS
NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

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

Zaterdag
Nationale
Molendag

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

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

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenwerking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala,
Bankrekening
NL23ABNA0459118994
kenia, sri Lanka,
tanzania
en nepal. Daarmee dragen we bij aan
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking
Venen
de armoedebestrijding
en aan het halen van De
de Ronde
millenniumdoePostbus
54,over
3645ons
ZKop
Vinkeveen,
email: sosderondevenen@gmail.com
len. Meer
www.sosderondevenen.nl.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Grutto grutto!

Wat is er mooier dan in het voorjaar de grutto’s achter elkaar aan
door de lucht te zien jakkeren,
luidkeels en uitbundig hun eigen
naam roepend.
Maar waar zijn ze gebleven, onze grutto’s, de koning van de weidevogels. Rond de laatste eeuwwisseling waren ze nog oorverdovend aanwezig ook in De Ronde Venen. In de weilanden en de
bermen. Op hekken en paaltjes,
op lantaarnpalen. Wakend over
hun kroost. Het is stil geworden
in onze weidegebieden . Nog wat
kieviten, een paar scholeksters en
enkele grutto’s die af en toe luidkeels roepen: grutto grutto! De
veranderingen in de agrarische
bedrijfsvoering in de laatste 20
jaar zijn zodanig dat de grutto’s
hier feitelijk niet meer kunnen leven. Dat geldt trouwens ook voor
andere soorten vogels en planten. Die zijn we kwijt, ook in de
natuurreservaten. In de Demmerikse Polder is het stil geworden.
Die veranderingen in de agrarische bedrijfsvoering die voor de
onleefbaarheid zorgen zijn vooral:
- Ontwatering
- Overbemesting

vendien kwamen de kleine organismen, die bij de “oude” biotoop
hoorden, ook niet meteen terug.
Die organismen zorgden voor een
zodanige zachtheid van de bovenlaag dat de grutto bij de wormen kon komen. Dus het foerageren blijft een probleem. Ook in
de natuurgebieden is geen herstel van de weidevogel populatie opgetreden. Heel erg spijtig. Nederland staat in Europa op
plaats twee (na Malta) qua verlies aan biodiversiteit. Een tweede plaats waar we niet trots op
hoeven te zijn. Nederland is grutto land. Voor deze vogel is ons
land het allerbelangrijkste broedgebied in Europa en van de hele
wereld. Deze weidevogel behoort
tot ons cultureel erfgoed. Vanaf 1980 is hun aantal met twee
derde terug gelopen. Het verlies
zet door met 5% per jaar. Als er
niets verandert sterft onze prachtige grutto uit. Laten we hopen
dat de agrarische bedrijfsvoering
zodanig kan worden omgebogen
dat onze polders leefbaar blijven
voor de weidevogels. En laten we
de boeren belonen voor weidevogel vriendelijke bedrijfsvoering.
Dan kunnen wij en de generaties
na ons heel blij worden wanneer
het “grutto grutto!” in het voorjaar
klinkt.
Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids

In de natuurgebieden werd het
roer omgegooid maar te plotseling. Daardoor ontstond enorme groei van pitriet. Dat vinden
de weidevogels ook niet fijn. Bo-

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Joelen
De langverwachte dag waarop
de eerste negentien studenten
van North Coast Medical Training
College gaan afstuderen is aangebroken. Ruim drie uur later dan
de tijd die in het programma staat
vermeld, arriveert de “guest of honour” op het schoolterrein. Hij is
de voorzitter van de Eerste Kamer
in Kenia en is speciaal voor deze gelegenheid uit Nairobi overgevlogen. Na een rondleiding op
het terrein en het planten van een
boom, loopt hij samen met directieleden en andere notabelen
richting het podium. Alle gasten
staan op en gaan pas weer zitten,
als hij heeft plaatsgenomen. Een
van de christelijke docenten staat
op en spreekt een gebed uit, direct gevolgd door een gebed van
een moslimdocent. In de kustregio wonen relatief veel moslims,
dus ook onder de aanwezigen bevinden zich studenten en gasten
van beide religies. Ze zitten gemoedelijk naast elkaar. Na de gebeden gaat het officiële programma van start.
De ceremonie bestaat voornamelijk uit speeches. Speeches van de
rector, de directieleden, het hoofd
van een soort studiefinanciering,
een lokale politicus en natuurlijk
de “guest of honour”. Naast veel
lovende woorden voor de school
worden ook onderwerpen als gezondheidszorg, politiek, corruptie,
respect, veiligheid en terrorisme
aangesneden. Inhoudelijk heel interessant, maar ik begin toch uit
te zien naar het einde. De bidon
met water die ik ‘s ochtends in
mijn tas heb gestoken, is al uren

leeg. De tent waar we onder zitten houdt de warmte van de zon
niet tegen. Na de zeer lovende
eindspeech van de “guest of honour”, worden de studenten met
de beste cijfers naar voren geroepen. Vier daarvan zijn vrouw (stiekem vind ik dat wel leuk). Als laatste wordt een mannelijke student
naar voren geroepen. Het is meteen duidelijk dat hij uit de directe omgeving van de school komt,
want zo’n vijftien joelende mannen en vrouwen rennen met hem
mee naar voren. Na de ontvangst
van zijn certificaat, verdringen ze
elkaar om versieringen om de nek
van hun trots te hangen. In Kenia
leggen dorpsbewoners vaak gezamenlijk al hun geld bij elkaar
om de beste scholier naar het hoger onderwijs te kunnen sturen.
En als hun pupil dan slaagt, is het
feest voor het hele dorp. Het gejoel is zo luid dat de presentator
er nauwelijks boven uitkomt als
hij de groep verzoekt weer plaats
te nemen. Als de rust is weergekeerd, wordt de ceremonie afgesloten met het aansnijden van
een taart. Hierna komen de notabelen van het podium af en start
een grote groep studenten met
de laatste dans. De “guest of honour” wordt door een jonge studente met wiegende heupen en
draaiende billen uitgeleide gedaan. Als het publiek wordt uitgenodigd voor het buffet van pilau
(de traditionele feestmaaltijd van
kruidige rijst met vlees), is het half
vijf. Ik stort me op het uitgedeelde water.
Marije Harmsen

Jaarmarkt Loenen a/d. Vecht
Regio - Laat u verrassen door het
brede assortiment artikelen verdeeld over ongeveer 150 kramen.
Denk hierbij onder andere aan diverse kleding en modeaccessoires,
sieraden, schoenen en andere lederwaren, woondecoratie, speelgoed, boeken, bloemen en planten.
De kleine nostalgische straatjes
van Loenen a/d vecht zullen gevuld
zijn met mooie Antiek en Curiosa
kramen en bij de kerk is een Boeken De kinderen zullen daarom zeker niet vergeten worden. Ter plaatse zijn verschillende attracties waar

ze zich kunnen vermaken. Zo kunnen ze onder andere in de draaimolen het treintje en de Bungee Jump.
Op het veld voor Zorgcentrum
t’Kampje is vanaf 10.00 uur een
Kleedjesmarkt deelname gratis voor
kinderen, zoek een plekje vol=vol.
Nieuw dit jaar is het grote podium
op de rijksstraatweg waar de hele dag diverse optredens zullen zijn,
o.a van Dries Roelvink en Judith peters!
Om 10.00 uur zal de Burgemeester van Stichtse Vecht de Jaarmarkt
feestelijk openen!
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Nieuw-Guinea, Hollandia 1953. Koninginnedag vieren. Opa is de meest rechtse man.

Opa zat 32 jaar bij de marine en had thuis een gezin
dat op hem wachtte.

‘Ik miste niets in Nederland’
Regio - In de jaren na de oorlog
telde de marine 130 Nederlandse
schepen op zee, met zo’n 950 bemanningsleden per schip. Als marineman laat je de opvoeding van je
kinderen grotendeels aan je vrouw
over. Wat is de impact op het gezin?
“Toen mijn opa dezelfde leeftijd had
als ik nu, achttien jaar, begon hij met
de opleiding elektrotechniek in Engeland. Dit met als doel om later een
positie bij de marine te kunnen bereiken. Het was 1946 en aangezien
de oorlog net voorbij was en Nederland totaal geen faciliteiten kenden, moest hij over zee om te kunnen leren. De opleiding duurde een
jaar en voordat hij het wist voer hij
al op het schip de Piet Hein richting Nieuw-Guinea, een voormalige
Nederlandse kolonie. Aan relaties
dacht hij niet. “Ik was het niet gewend om mij te binden en ik wilde
het ook eigenlijk niet, ik was altijd
weg en erg afstandelijk” vertelt hij.
Tien jaar later, in 1957, ontmoet hij
mijn oma. Zij, die op een roze wolk
zat, wist toen nog niet dat ze in een
leven zou rollen waarin ze haar toekomstige kinderen zou moeten opvoeden zonder man aan haar zijde.
Binnen twee jaar waren zij al getrouwd in Hilversum. Hij wilde een
sterke, zelfstandige vrouw die hem
niet al te snel zou gaan missen. Hij
miste tenslotte zelf nooit iemand. Op
het moment dat hij oma leerde kennen had hij zijn langste reizen al gehad.”
Papoea’s
“In Nieuw-Guinea is hij anderhalf
jaar geweest. Hier ontmoette hij de
primitieve Papoea’s, de oorspronkelijke bewoners van het eiland. Wat
hij zich nog vooral kan herinneren
is dat de mannen een peniskoker
droegen en de vrouwen een netje in
hun haar waarin zij eten bewaarde.
In Nieuw-Guinea heeft hij de Indische rijsttafel leren kennen. Wat hij
nog niet wist is dat tien jaar later zijn
gezin hier zich grenzeloos aan zou
gaan irriteren, omdat hij alleen nog
maar nasi wilde eten.

In 1954 heeft hij nog een lange
reis gemaakt. Hij ging naar Amerika voor negen maanden. Wat hem
daar vooral opviel was dat je als
gast in Amerika heel belangrijk was.
Je mocht overal voor en alles werd
voor je gedaan. Hij is een tijd in New
York geweest en vervolgens nog erg
lang in Boston. De werf waar het
schip voor de terugreis werd gebouwd ging failliet en zo moest hij
nog een paar maanden wachten
voor hij weer terug kon. Zo erg vond
hij dat niet, aangezien hij de marine
als zijn thuis en zijn club zag. Drie
jaar na deze reis leerde hij oma kennen.”
Weet het niet
Opa: “Ik weet niet of ik oma miste… miste zij mij?”. Over de marine
en het vele weg zijn van huis is weinig gesproken. In plaats van social
media kon je destijds gebruik maken van een verzoek plaatje. Bij iets
ernstigs of iets bijzonders als een
bevalling, kon je bellen naar Scheveningen radio. Bij de geboorte van
zijn eerste kind was hij nog aan
boord van het schip de Zeven Provinciën, maar gelukkig wist hij nog
snel thuis te komen. Bij zijn tweede
kind, mijn moeder, gaf hij les op een
school in Amsterdam. Toch heeft hij
ook haar geboorte kunnen meemaken. Snel daarna was hij alweer weg
en stond oma er weer alleen voor.
Opa: “Als ik terug kwam was ik een
vreemde man”. Bemoeien met het
huishouden of het gezin werd al
gauw niet geaccepteerd. Het waren
tenslotte oma haar regels.
Opa is zich er van bewust dat zijn
vrouw erg sterk is. Ze heeft de kinderen in haar eentje opgevoed en ze
zijn goed terecht gekomen. Tegenwoordig zou je denken dat oma een
alleenstaande moeder was met een
weggelopen vader en dat zou de
nodige reacties oproepen. Destijds
was het vrij normaal dat de man
werkte en de moeder voor het gezin zorgde. Opa schaamde zich er
niet voor om te zeggen dat hij vrij-

wel nooit thuis was. Op de vraag of
hij zich in de tijd van nu er wel voor
had geschaamd, zegt hij volmondig
ja. “Vroeger was gewoon een andere tijd, mijn kind”.
Gewoon
Opa’s vrouw, mijn oma, vond het allemaal maar heel gewoon en wist
niet beter. Ze heeft zich vaak afgevraagd of ze wel aardig genoeg voor
de kinderen was. Linda, hun jongste dochter en mijn moeder: “Ik vind
het heel knap dat mijn moeder alles in haar eentje heeft gedaan. Als
mijn vader thuis kwam ging hij zich
met dingen bemoeien en dat vond ik
vervelend”. Oma was over het algemeen tevreden en vindt zichzelf erg
geschikt als een marine vrouw. Ze
zat nooit te klagen en kon goed alleen zijn. Over dat opa zich bemoeide met het gezin zegt zij het volgende: “Opa zei tegen de kinderen, die
inmiddels pubers waren, dat zij om
10 uur thuis moesten zijn. Dit waren
mijn regels niet en ze werden niet
door de kinderen geaccepteerd”.
Al hadden opa en oma er beiden
niet al te veel last van, mijn moeder toch wel degelijk. Ze heeft het
altijd raar gevonden als haar vader
weer ineens thuis was. Bewust heeft
ze gezocht naar een man die goed
voor de kinderen zou gaan zorgen
en veel thuis zou zijn. Linda: “Ik kan
er goed tegen dat mensen lang weg
zijn en ik mis eigenlijk nooit iemand,
dit komt echt doordat mijn vader bij
de marine zat en mijn moeder mij
mee heeft gegeven dat je iemand
niet echt hoeft te missen”.
Mijn moeder is er erg zeker van dat
ze nooit een marineman zou willen. “Vrouwen hebben tegenwoordig ook vaak hun eigen carrière.
Getrouwd zijn met een marineman
in combinatie met kinderen is bijna
niet meer te doen”, aldus Linda. Mijn
moeder wil mij en mijn jongere zusje vooral meegeven dat we onafhankelijk moeten zijn en ons zelf moeten blijven. Dit zal ik onthouden.

25
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Het Theehuis,
‘the place to be’
Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer dan
twintig winkels, viert in september haar 25-jarig bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillende
winkels in het zonnetje; elke week een. Hoelang zijn ze
al in het winkelcentrum, wat hebben ze te bieden voor
hun klanten en hoe willen de winkeliers die ook in de
toekomst behouden? Hoe zien zij de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
Bijna elf jaar geleden nam Mark Schoorl het toenmalige
‘Theehuis Gijsbrecht van Aemstel’ in het winkelcentrum
over en heeft er een perfecte lunchroom van gemaakt
die kan rekenen op een grote en vaste klantenkring. In
de loop van de jaren is alleen de naam ‘Theehuis’ overgebleven. “Onder die naam schuilen meer activiteiten
dan alleen een lunchroom. Zo bieden wij ook een uitgebreid assortiment tapas aan, om hier op te eten (tapas
bar) of om mee te nemen (tapas to go) en we verzorgen
op verzoek een complete catering. Daarnaast hebben
we natuurlijk de vlaaierie,” zo laat Mark weten. In 2007
werd het winkelcentrum verbouwd en daar profiteerde ook het Theehuis van met een grotere ruimte, een
ruimere keuken, een uitgiftebuffet en een apart ingericht verkooppunt voor vlaaien. Mark: “Wij hebben hier
toen een prachtige plek gekregen met uitzicht over het
Amstelplein en vlak bij de draaideur. We zijn zowel van
binnenuit het winkelcentrum als vanaf de terraskant
goed bereikbaar. Wij hebben voor elk wat wils, vanaf
een kopje koffie met een stuk vla, tot aan een uitgebreide warme of koude lunch dan wel heerlijke tapas.
Na het winkelen of boodschappen doen is ons Theehuis bij uitstek dé plek om even uit te rusten en gezellig
wat te gebruiken. Het is echt the place to be.” Het Theehuis is ook de vaste stek voor het Senioren schrijfcafé
‘De Talerie’ en de maandelijkse Open Coffee voor on-

dernemers. Mark zegt bedenkingen te hebben wat betreft de plannen van de gemeente de N196 naast het
winkelcentrum te gaan herinrichten. “Als iedereen moet
gaan omrijden over de N201 raken we hier veel klanten kwijt. Bovendien zal de verbouwing van het winkelcentrum naar mijn idee nog wel heel lang op zich laten
wachten. Het winkelcentrum bestaat dit jaar 25 jaar. Laten we de mogelijkheden die we nu met elkaar hebben
zoveel mogelijk benutten. Er blijven altijd wensen, maar
we moeten wel reëel en vooral praktisch blijven denken
en het vooral onze klanten niet moeilijk maken om hier
te kunnen komen.”

ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

Tekst: Immee Jager

Hilversum, 1976. Beëdiging tot officier

De Missen nemen radioshow
“Andyindelucht” over
Regio - Nog 3 weken zijn zij verwijderd van de grote finale voor de
Miss Beauty / Teen of Utrecht verkiezing en Lisa, Bonnie en Nadine
zijn vol op actief om in de voorbereiding naar die verkiezing aandacht te
vragen voor de Stichting Haarwensen. Veel kinderen die als gevolg van
een medische behandeling of een
andere oorzaak kaal zijn of worden,
zouden er alles voor over hebben om

IVN Opmerkzame
Wandeling
Regio - De IVN-afdeling De Ronde Venen organiseert in 2016 elke
maand een zgn. Opmerkzame Wandeling. Inmiddels zijn er vier wandelingen geweest. We starten alle wandelingen bij het Oude Spoorhuis hoek Spoorlaan/Demmerik in
Vinkeveen. De route leidt door de
Demmerikse Polder waar altijd iets
nieuws te beleven is. De meiwandeling is op dinsdagavond 17 mei en
start om 19.00 u. Het voorjaar is los-

gebarsten…en we weten eigenlijk
niet waar we kijken moeten en de
enkele geluiden zijn inmiddels uitgegroeid tot een concert met heel
veel instrumenten. De opmerkzame
wandelingen zijn opgezet met het
doel elke maand de veranderingen
in de natuur langs eenzelfde route
op te merken, te zien, te horen, te
proeven, te ruiken en aan te raken.
Elke maand zal de wandeling op
een ander tijdstip plaatsvinden en

op een andere dag in de week. Het
gaat om ‘wandelen met aandacht’.
Iedereen die de rust èn de dynamiek van natuur dichtbij huis wil
ervaren en opmerken is welkom.
Houd de lokale media in de gaten, kijk op de website van het IVN:
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn, of bel natuurgids Elza
Vis 06-23150498. Lengte: ca 8 km.(2
½ uur). De juniwandeling is op vrijdagochtend 17 juni en start om 7.00
u. Er is ook een groep op Facebook
onder de naam : IVN Opmerkzame
wandelingen. Het is een besloten
groep en je kunt daarvoor uitgenodigd worden zodat je ook de berichten kunt lezen en je kunt een verzoek sturen als je lid wilt worden.

weer met een volle haardos door het
leven te kunnen. Stichting Haarwensen zorgt ervoor dat deze kinderen
een pruik van echt haar kunnen dragen zonder dat daar kosten aan verbonden zijn voor de ouders. Aankomende zaterdag nemen zij de radioshow van RTV De Ronde Venen “Andyindelucht” over. Tussen 12 en 2
zullen zij aan het woord komen en
in de rol van radio DJ Andy Teerlink

aandacht vragen voor de stichting.
Uiteraard zullen ze ook meer over
zichzelf vertellen en over de activiteiten omtrent de finale van de
Miss beauty/teen of Utrecht verkiezing. De meiden zijn alle drie finalisten van deze verkiezing. Bonnie en
Nadine strijden om de Miss Beauty of Utrecht titel en Lisa strijdt om
de Miss Teen of Utrecht titel. 2 juni
vindt de finale plaats. Aankomende
zaterdag zullen hierover meer details worden losgelaten op de radio.
Dus luister allemaal aankomende
zaterdag van 12 tot 2 naar 105.6fm.
Foto: sportinbeeld.com

14 Nieuwe Meerbode

• 11 mei 2016

Tuincentrum Coen van Dijk,
specialist in tuinplanten

Enorm en divers assortiment
“Wij hebben een vast team van medewerkers dat onze klanten uitgebreid kan adviseren over de keuze
van hun planten voor de tuin en de
aanleg ervan. Ons tuincentrum heeft
een enorm en divers assortiment
tuinplanten op voorraad. Dat is onze kracht en daarin onderscheiden
wij ons,” laat Coen van Dijk weten.
“We betrekken onze planten rechtstreeks bij kwekers uit binnen- en
buitenland. Ieder jaar gaan we zelf
in Italië op zoek naar de mooiste

olijfbomen, vijgen en andere uniek
materiaal uit Italië wat het ook in
ons klimaat goed doet. Hebben we
iets niet op voorraad, dan proberen
we dit binnen enkele dagen in huis
te hebben. Niet alleen heel veel particulieren uit de verre omtrek zijn bij
ons vaste klant, maar ook 150 hoveniers en eigenaren van sommige
tuincentra kopen regelmatig bij ons
in,” aldus Coen. Voor de liefhebbers
heeft het tuincentrum een groot assortiment aan zaden van Royal Sluis
en tevens treft men op het terrein
een sfeervolle winkel aan, vol met
de mooiste landelijke woon- en
tuindecoratie en accessoires, zoals manden, potten, schalen, zinken voorwerpen, zepen, kransen,
windlichten en lantaarns, tekstborden en labels, vogelhuisjes en noem
maar op. Verder is er ook een grote
keuze uit geurkaarsjes (Scentchips)
en unieke plantenbakken, alles dagelijks in eigen beheer vers opgemaakt, voor zowel binnen als buiten. Nu de ijsheiligen voorbij zijn en
rond de Pinksteren bij uitstek de tijd
aanbreekt om de tuin van een nieuwe beplanting te voorzien, is Tuincentrum Coen van Dijk ‘the place
to be’ voor een goed advies en een
mooi aanbod aan diverse soorten
tuinplanten en zomerbloeiers. Tuincentrum Coen van Dijk heeft ruime
en gratis parkeermogelijkheid. Men
kan op het terrein zowel binnen als
buiten vrijblijvend rondkijken. Meer
weten? Kijk op de website www.
coenvandijk-tuinplanten.nl.

sers vanuit De Ronde Venen. Voor
wandelaars is er een duidelijk aangegeven wandelroute langs de mo-

lens. Meer informatie kunt u vinden
op de website www.molenviergangaarlanderveen.nl.

alsook meer dan 350 soorten vaste planten, zaden, groente- en kruidenplanten (bieslook, citroenmelisse, dragon, lavendel, munt, rozemarijn, valeriaan, tijm, salie, oregano, hysop, maggie, platte peterselie, krulpeterselie enz.), fruitbomen, vormbomen, laanbomen, coniferen, buxusbollen, olijfbomen,
dak platanen, heesters, graszoden,
bloembollen enzovoort. Een lust om
naar te kijken en vooral te beleven!
Waarvoor u hier niet terecht kunt
zijn snijbloemen, kamerplanten, parasols, barbecues en tuinmeubilair.
Van Dijk heeft zich duidelijk uitsluitend in tuinplanten gespecialiseerd.

Regio - Liefhebbers van tuinaanleg
en onderhoud van hun eigen tuin
opgelet! Zowel in de Ronde Venen,
Uithoorn en Aalsmeer vindt u natuurlijk goede tuincentra, maar wie
eens wat verder wil kijken om zich
te oriënteren of er nog meer moois
is, moet dat beslist eens doen bij
Tuincentrum Coen van Dijk aan het
Nieuwveens Jaagpad 7A te Nieuw-

veen. Het is per auto goed bereikbaar en gelegen aan de weg langs
de Amstel tussen de Vrouwenakkersebrug en Nieuwveen. Een 2 ha
groot tuincentrum binnen en buiten
dat al 20 jaar op die locatie is gevestigd. Het biedt een geweldig assortiment aan alles wat groeit en bloeit
voor uw tuin, zoals tuinplanten en
een breed scala aan zomerbloeiers

Expositie tijdens
Nationale Molendag
Regio - Mijdrechtse kunstenares Leanne Buskermolen exposeert
haar molenschilderijen tijdens de
Nationale Molendag zaterdag 14
mei in Aarlanderveen. Ook dit jaar
doet de Molenviergang Aarlanderveen mee met de Nationale Molendag. Wat de Molenviergang Aarlanderveen uniek maakt, is dat zij
nog de enige werkende Molenviergang ter wereld is. Wethouder Kees
van Velzen van Alphen aan de Rijn
zal om 10.00 uur het startsein geven voor vele activiteiten die in en
om de 4 molens zullen plaatsvinden. Na een ontvangst met koffie,
thee, limonade en koeken kunnen
bezoekers bij molen 3 of 4 starten.
Molen 3, Kortsteekterweg 24. Molen 4, Kerkvaartseweg 61. Molen 1
en 2, Achtermiddenweg 2 en 4. Molenaars Willem, Erik, Johan en John
zullen uitleg geven over het functioneren van de molens en alles wat de

Viergang in Aarlanderveen zo uniek
maakt.
Zomerhuis
In het zomerhuis is de film “Water,
Wind en Wieken” te zien waarin een
mooi overzicht wordt getoond over
de historie van deze unieke Molenviergang. Kunstenares Leanne Buskermolen uit Mijdrecht exposeert in
het molenhuis bij Molen 4 aan de
Kerkvaartseweg 61 met molenschilderijen, waaronder die van de Viergang. In haar aanwezigheid is de
expositie te bezoeken van 10.00 tot
17.00 uur. Molen 4 is tevens de enige molen die ook van binnen te bezichtigen is. In groepjes van 15 deelnemers worden rondleidingen verzorgd. De Molenviergang Aarlanderveen is dichterbij dan je denkt.
Net voorbij Nieuwkoop en met een
afstand van ongeveer 17 km. prima te doen voor de sportieve fiet-

Avondje jazz met
bigband bij Colijn
Regio - Zaterdagavond 21 mei organiseren Axel en Heleen weer een
heerlijke Jazzavond met de Uithoornse Pete Bog’s Bigband. Deze
band bestaat al lang en stond vroeger bekend onder de naam De Hint
Bigband. 13 blazers en een 5 koppige ritmesectie, variërend in de leeftijd van 20 tot 70 jaar, worden strak
in de hand gehouden (en af en toe
ook losgelaten) door de dirigent Leon van Mil.Op strategische plekken
in de band zitten heerlijke solisten
die de zaak nog verder op kunnen
zwepen.

REACTIE VAN EEN LEZER

Succesvol
Vorig jaar mei was de eerste editie
van deze Jazzavonden en die was
zeer succesvol. Deze editie zijn er
5 zangers en zangeressen uitgeno-

digd. De mooiste jazzstandards zullen de revue passeren gezongen
door niemand minder dan Helen
Jansen, Heidy Crooymans, Jeroen
Kolkmeijer, Judith Beuse en Colette
Wickenhagen! Dit gezelschap neemt
u mee op een reis door de muzikale geschiedenis van de 20e eeuw.
Op deze avond kunt u genieten van
een repertoire met daarin onder andere het charisma van Sinatra tot
het doorleefde van Billie Holiday. De
avond begint om half negen in Dans
en Partycentrum Colijn te Uithoorn
(zaal open 20:00 uur). De toegangskaarten kosten 10,- per persoon in
de voorverkoop (12,50 aan de zaal)
en zijn te koop bij Ten Hoope op het
Zijdelwaard, Dans en Partycentrum
Colijn en on-line via www.petebogsbigband.nl

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

Besturen
De gemeenteraad, wat hebben de
inwoners eraan? Joop Frankenhuizen schrijft in de Nieuwe Meerbode, “luisteren in raadsvergaderingen blijft vergeefse moeite” en
Ernst Schreurs schrijft een week
eerder dat het vertrouwen weg
is. Wat moet een inwoner van de
Ronde Venen hier nu mee? Niets!
Hier kan een inwoner van de Ronde Venen niets mee. De bazen van

onze Gemeenteraad, samen in het
presidium, kunnen maar voor één
oplossing kiezen. De raadsleden
gaan bij de behandeling van ieder
onderwerp in eenvoudig en goed
Nederlands zeggen wat de inwoners eraan hebben als een voorstel wordt aangenomen. Dan gaat
het weer ergens over.
Jan Platvoet, Mijdrecht

Druk bezochte
rommelmarkt in Wilnis
Wilnis - Traditiegetrouw organiseerde de Nederlands Hervormde
kerkgemeenschap in Wilnis weer de
rommelmarkt. De opbrengt is voor
een goed doel. Maanden van te voren zijn tientallen vrijwilligers be-

zig met het inzamelen van spullen
voor deze rommelmarkt. Alles werkte dit jaar mee. Er was veel materiaal om te verkopen, het was schitterend mooi weer en druk... wel deze
foto’s zeggen genoeg...

aar de
Op zoek n

Kunstcolumn deel 3

Na een heerlijke tocht
over vele rivieren
komen we aan bij de
Longnecks, een klein
dorp gelegen aan de
rivier.

beelden stonden (dit beloofd veel goeds..) en liepen een soort serre binnen.
Eenmaal binnen stokte zowat mijn adem in m’n keel,
wat een weelde. De meest
prachtige beelden die ooit
heb gezien, de een nog ouder en mooier dan de ander.
Oef wordt hier weer hebberig van…. Het viel niet mee
om überhaupt hier een keuze te maken want die vind ik
mooi en die ook, en oh die
daar, ja wat een “luxe” probleem. En dan te bedenken
dat er vele gebouwen waren, vol met beeldende kunst.
We hebben maar een tweede afspraak gemaakt, waardoor we in alle rust konden
aankopen met een zeer tevreden gevoel. We hadden
nog 1 dag te besteden voordat we naar huis terug gingen en besloten om die door
te brengen in een olifantenreservaat waar ik de naam niet
meer van weet, er zijn er zoveel. Hier doen ze echt fantastisch werk, ze vangen mishandelde en gewonden olifanten op en verzorgen deze.
De entree en het olifantenritje die je betaald, komt allemaal ten goede voor deze olifanten. Het is trouwens wel hilarisch om op zo’n olifant te
zitten, je schud alle kanten
op. Vol bewondering en toch
ook wel een beetje met angstzweet loopt mijn olifant over
een kleine richel met aan beide kanten grote bolessen(zo
groot als een voetbal!!) richting het water, en ja hoor
door het water waar de begeleider de olifant uitdaagt
om even lekker te spetteren,
grrr. Vervolgens kan je in het
park ook het bad ritueel van
de olifanten aanschouwen,
werkelijk een genot om naar
te kijken. Je kan hier wel dagen vertoeven om te zien en
te beleven wat een prachtig
werk de mensen hier doen.
Wat een heerlijke belevenis,
en nu terug om de koffers te
pakken, helaas. Wel leuk om
te melden is, dat we nu in onze Galerie|Kunstuitleen Timeless de “Olifanten Parade”
hebben. Deze olifanten zijn
beschilderd door verschillende kunstenaars en een gedeelte van de opbrengst gaat
naar het Asian Elephant Foudation in Thailand.

KUNSTt
scha

Over het zand lopen we het
dorp binnen waar je al direct
wordt geconfronteerd met “de
ringen” , een oude gerimpelde dame zit op een bankje te
genieten van de zon en gebaard naar ons dat we naast
haar mogen zitten. Ze zal
wel in de gaten hebben gehad dat we aan het staren
waren, het ziet er ook best
vreemd maar prachtig uit. Op
de een of andere manier konden we elkaar verstaan/begrijpen, waardoor we een
leuke “conversatie” hadden
en vervolgens onze weg voorzetten in het dorp. Wat een
lieverd was dat, voordat we
weg liepen gebaarde ze dat
we een foto moesten nemen
samen met haar. Deze Longnecks dragen vanaf hun 5e
jaar al deze ringen om hun
nek, en vervolgens komen er
elk jaar ringen bij waardoor
hun nek steeds langer wordt.
Deze koperen ringen worden nooit afgedaan. Al slenterend door het dorp zien we
vele tafrelen, een kip die in
de voortuin wordt geslacht,
kinderen die aan het voetballen zijn, een school met oude houten schoolbanken. Uiteraard zijn er ook vele stalletjes waar je van die toeristenzooi kan kopen, moet zeggen dat ze dat op een leuke manier proberen te verkopen met een glimlach van
oor tot oor. Er gaan verschillende verhalen over het dragen van de ringen, één daarvan is: voor hun veiligheid zodat een tijger niet door hun
nek kan bijten, de andere is
dat de mannen hun vrouwen
onaantrekkelijk willen maken
voor andere mannen van de
andere stammen… Maar ondanks al deze verhalen vinden en dragen deze vrouwen
deze ringen traditie met gratie. Na een overnachting liggen we aan het zwembad na
te genieten van deze indrukwekkende excursie. Opgewonden zit ik in de taxi, daar
we op weg zijn naar onze afspraak. Deze keer gaan we
een handelaar in oude (antieke) beelden ontmoeten, hopelijk hebben we deze keer
meer geluk en ik denk terug
aan alle Koninklijke meubels
die we hebben gezien. De reden dat ik lichtelijk opgewonden was had een reden, dit
bedrijf stond heel goed aangeschreven en was bekend
om zijn prachtige beelden.
Na een gemoedelijke ontmoeting en een aangenaam
gesprek, vervolgde wij ons
door een weelderige tuin alwaar al de meest prachtige

Ida Miltenburg

IPL de nieuwe manier van
ontharen
Mijdrecht - Wil jij ook definitief van
ongewenst haar af? Bijvoorbeeld okselhaar, bikinilijn, armen, rug of benen? Dan is IPL wat voor jou! IPL is
een nieuwe methode van ontharen
met wit licht, niet te verwarren met
laserontharing dat gebruik maakt
van infrarood. Het witte licht van de
IPL gaat door de huid heen en doet
verder niets met de huid. Het witte
licht wordt in de huid opgevangen
door de te verwijderen haren. Het
pigment (melanine) in de haren zet
het licht om in warmte. Vervolgens
wordt de warmte door de haren geleid naar het haarzakje waar deze
gecontroleerd wordt verhit en vernietigd. Haren groeien in verschillende fases en omdat bij de behandeling alleen de haren in de groeiende fase gepakt worden (deze zitten aan het haarzakje vast) zijn er
meerdere behandelingen nodig om
het haar te verwijderen. Doordat het
licht van de IPL de huid niet aantast
is het ook voor gevoelige en dunne

huiden mogelijk om het haar definitief te laten verwijderen. De behandelingen vinden plaats met tussenpozen van 6 weken. Tussendoor (en
vooraf) mag de huid niet geepileerd
of geharst worden. Scheren mag
wel! Je hoeft dus geen lange haren
te hebben om de IPL-behandeling te
ondergaan. Heb je na het lezen van
dit artikel nog vragen of wil je vrijblijvend een intake inboeken? Neem
gerust contact op met 06-31576702
of mail naar nzuri@ziggo.nl Wil je
starten met IPL? Dan hebben wij
deze maand een leuke aanbieding.
Je krijgt namelijk de hele maand mei
50% korting op je eerste behandeling! www.nzuri.info
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Ook Cens promoveert
naar de eerste divisie

De Vinken heeft
makkelijke middag

Mijdrecht - De totale ontknoping
van de teamcompetitie Biljartfederatie De Ronde Venen werd in Café Stee-Inn gehouden. Twee teams
uit de eerste divisie en 2 teams uit
de 2e divisie speelden daar de zogenaamde promotie en degradatie duels. Volgend seizoen doen 19
teams mee, om de divisies gelijk te
trekken kon maar 1 van de 4 teams
promoveren. In twee avonden moest
elk team elkaar een keer hebben en
vanwege de tijdsdruk speelde
iedereen 60% van zijn gewoon te

Vinkeveen - In de derde klasse G
van de veldkorfbalcompetitie zijn de
beslissingen eigenlijk al gevallen.
Voor De Vinken en de tegenstander
van afgelopen zaterdag, het Goudse Gemini, stond er niet echt meer
iets op het spel. Beide teams staan
in de middenmoot en speelden op
deze zonovergoten dag slechts voor
de eer van de dag. De thuisploeg
trok hierbij duidelijk aan het langste
eind: De Vinken hield met 20-9 de
punten in eigen huis.

maken caramboles. ASM - Cens
werd 5-4, De Springbok 1 tegen
Stieva-Aalsmeer werd 4-5, Cens
tegen De Springbok 1 werd: 5-4 ,
ASM – Stieva werd: 5-4, ASM tegen
Dë Springbok 1 werd: 2-7 en Cens
tegen Stieva 7-2. Met 1 punt meer
gaat Cens met 16 behaalde punten
naar de eerste Divisie. De Springbok
1 behaalde: 15, ASM: 12 en Stieva
11 punten.
Dé Biljartmakers zijn winnaar geworden in de 2e Divisie en promoveren ook!

Hardlopend de zomer
tegemoet
Regio - Altijd al met hardlopen willen beginnen? Laat deze kans dan
niet voorbijgaan! Atletiekvereniging
AKU organiseert een clinic voor iedereen die wil leren hardlopen.
Velen willen zich een gezonde levensstijl aanmeten, maar weten niet
waar ze moeten beginnen. Dat is
niet vreemd, want oude patronen
zijn moeilijk te doorbreken. Gelukkig
staan bij atletiekvereniging AKU gediplomeerde trainers klaar om daarbij te helpen. Met ingang van 10 mei
wordt elke dinsdagavond een clinic
georganiseerd waarbij uitleg wordt
gegeven over zaken als gezonde
voeding, blessurepreventie en het
belang van goede hardloopschoenen. Hardgelopen wordt er natuurlijk ook, in combinatie met oefeningen die het bewegingsapparaat versterken. Op donderdagavonden is er
een mogelijkheid tot het volgen van

een tweede training. De clinic heeft
een looptijd van dertien weken, aan
het einde van deze cyclus zijn de
deelnemers in staat om 4 of 10 kilometer hard te lopen tijdens de Kooijman Polderloop. Plezier in bewegen
en gezelligheid gaan bij AKU hand
in hand.
Even wat informatie op een rij
Clinic hardlopen atletiekvereniging AKU. Wanneer? Van 10 mei
t/m 4 augustus. Waar? Sportpark
De Randhoorn, Randhoornweg 100,
1422 NE Uithoorn. Doel? Deelname aan de Kooijman Polderloop,
op donderdag 4 augustus 2016. Afstanden: 4 of 10 kilometer. Kosten?
50,- (inclusief startbewijs Kooijman
Polderloop).
Voor meer informatie: Rene Noorbergen,
rene.noorbergen@gmail.
com, 06-5585.8584.

Basisacht
Trainer-coach Hans van Dasler kon
als gebruikelijk over zijn basisachttal beschikken. Met aanvoerster
Annick Stokhof, Mariska Meulstee,
Mark de Haan en Rutger Woud in
de aanval kwamen de Vinkeveners
uitstekend uit de startblokken. Het
verdedigingsvak met Emese Kroon,
Dorien Verbruggen, Gideon Leeflang en Jelle Mul volgde het offensieve voorbeeld uitstekend, zodat
het na tien minuten spelen al 4-0
stond (doelpunten van Mariska, Annick, en twee maal Jelle).
Daarna viel het eigenlijk een beetje stil. Gemini kwam slechts uiterst
moeizaam tot scoren en het mooie
begin van De Vinken kreeg amper

een vervolg. Pas tegen de rust kwam
de thuisploeg weer wat op stoom.
Na de benutte strafworp (5-1 Annick) maakte Jelle Mul het mooiste doelpunt van de middag; vanuit
de diepte aangespeeld legde hij zijn
doorloopbal keurig door het gele
plastic: 6-2. Ondanks de vele schotpogingen werd er nog slechts in de
laatste minuut voor rust gescoord.
Met 8-3 konden de teams de thee
opzoeken; voor De Vinken scoorden Mark de Haan en Dorien Verbruggen.
Wissels
In de tweede helft bleef het een
echte zomeravondwedstrijd. Gemini
gaf weinig verweer en leek het allemaal wel best te vinden. De Vinken
kreeg alle ruimte om de voorsprong
gestaag uit te bouwen. Via 11-4
(Emese, Annick en Dorien) werd het
14-7 (Mariska en twee maal Emese), waarna ook de later ingebrachte Stefan Oussoren en Jerom Stokhof ook nog hun doelpuntjes mee
mochten pikken: 16-8. In de laatste
paar minuten vielen nog eens vier
Vinkendoelpunten (Mark de Haan
twee maal en Dorien en Stefan)
waarmee een keurige 20-9 eindstand op het scorebord te zien was.

Prijsklaverjassen in de Merel

Argon in tweede helft
ruim langs Valken ‘68
Mijdrecht - Aanvankelijk gaf de
ploeg uit Valkenburg veel weerstand
aan Argon en ging het redelijk gelijk
op, wel had Argon de betere kansen
maar die werden niet benut. Pas na
een kleine veertig minuten opende
Argon de score. Na rust ging het allemaal wat gemakkelijker en scoorde Argon nog drie maal zodat er na
het eindsignaal van scheidsrechter
Van den Helder een 4-0 stand op
het bord stond. Concurrenten Nootdorp en FC Gravenzande wonnen
ook hun wedstrijd zodat Argon wel
op kop blijft met 54 punten, de concurrentie volgt met één punt minder.
Zaterdag a.s. zal waarschijnlijk de
beslissing vallen als Argon op bezoek gaat bij FC Gravenzande.
Kansen genoeg
De eerste helft had Argon mogelijkheden genoeg om de score te openen, al na een minuut was Argon
bij de eerste corner gevaarlijk, Soner Gedik plaatste de bal voor doel,
na wat heen er weer getrap en een
omhaal van Roy Verkaik schoot Wilco Krimp in het zijnet. Even later was
er kans voor Ian van Otterloo maar
keeper Van der Nagel kon de bal
pareren. Een uitval van Valken ‘68
leverde een schot op van Joeri Driebergen maar Argondoelman Roberto Antonioli had hier geen moeite mee. Daarna weer veel mogelijkheden voor de thuisploeg, Jesse van
Nieuwkerk verscheen alleen voor
de doelman maar dat leverde niets
op, ook een actie van Ian van Otterloo na een hoekschop ging over.
Een actie van de snelle aanvaller Ardi Vooys was wel knap maar zijn inzet vloog voorlangs het Argondoel.
Nadat doelman Van der Nagel een
aanval van Jesse van Nieuwkerk onderschepte was het een paar minuten voor rust wel raak, een voorzet
van Jesse Loenen doorgekopt door
Jesse Stange werd door Ian van
Otterloo goed afgerond 1-0. Bijna

werd het vlak voor rust nog gelijk
toen een omhaal van Ronald Kuyt
via de paal weer in het veld stuiterde.
Snel beslist
Na de thee was de wedstrijd eigenlijk snel beslist, Wilco Krimp (hamstring) bleef in de kleedkamer achter en Wouter Winters kwam er voor
in de plaats, in een situatie voor het
doel van Valken ’68 kreeg Ian van
Otterloo de bal voor zijn voet en
haalde vervolgens hard uit 2-0. Kuyt
kreeg vlak daarna nog mooie gelegenheid voor de aansluitingstreffer
namens Valken ‘68 maar zijn schot
ging over. Daarna een handvol mogelijkheden voor Argon, met name
Jesse van Nieuwkerk liet van zich
spreken maar hij was erg ongelukkig in de afwerking. Eerst schoot hij
in handen van de doelman, een minuut later kopte hij naast en bij een
voorzet van Loenen kwam hij een
teenlengte tekort. Vervolgens werd
er schot van Soner Gedik geblokt.
Met nog een half uur te gaan raakte
Jesse Stange (knie) geblesseerd, hij
werd vervangen door Fernando Piqué. Een mooie actie van Soner Gedik rondde hij zelf af en zette hij Argon riant op 3-0. Vervolgens kreeg
Mark van der Plas van Valken ’68
zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Van den Helder en kon gaan
douchen. Op aangeven van Fernando Piqué maakte Wouters Winters
tien minuten voor tijd een wereldgoal, de volley sloeg onhoudbaar
vlak onder de doellat binnen 4-0.
Nadat Bas Pel was ingevallen voor
Van Nieuwkerk schoot Jasper Werkhoven nog over en testte Fernando
Piqué keeper Van der Nagel met
een hard schot in de korte hoek,
echter de doelman redde knap.
Derhalve een dik verdiende overwinning voor Argon in een fijne
wedstrijd.
Foto: sportinbeeld.com

Vinkeveen - Op vrijdag 13 mei
2016 is er in Café de Merel, Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen, tel.
0297-263562 prijsklaverjassen. Het
kaarten start om 20.00 uur en zowel
dames als heren welkom, aanwezig
zijn om 19.45 uur voor de inschrijving. Er zullen vier ronden van zestien giffies gespeeld worden en dan
worden de punten bij elkaar opgeteld en is winnaar of winnares bekend. Ook is er op deze avond een
grote tombola.
De uitslag van de laatst
gespeelde prijsklaverjasavond:

1 Jan v. Kouwen
2 Greet Koot
3 Greet v. Scheppingen
4 Gerry Ruimschoot
5 Cees Wijngaarden

7093 pnt
7079 pnt
6655 pnt
6653 pnt
6630 pnt

De poedelprijs was deze avond voor
Evert Berkelaar met 5147 punten.
De wedstrijden voor de competitie
(iedereen welkom ook per avond)
zullen op de volgende datums worden gespeeld in 2016;13 en 27 mei,
10 en 24 juni en 8 juli is de laatste
klaverjasavond van de competitie
van het jaargang 2015/2016 dit alles onder voorbehoud.

Duivensport
Regio - Zaterdag was de Wedvlucht
van uit Quievrain, waaraan 11 Deelnemers en 407 Duiven meededen.
Het weer op de vlucht was ZZO dat
wil zegen dat de duiven naar de kust
trekken. Door het weer moesten de
duiven er vroeg uit, omdat het erg
warm zal worden. Dat gebeurde op
deze dag dan ook. De duiven werden gelost om 8.30 uur en de 1e duif
werd geklokt door Ron den boer om
10.49 uur. De 2e duif werd geklokt
door H.C. Pothuizen om 10.53 uur en
de 3e duif werd geklokt door Bosse
& Zn om 10.56 uur. De duiven van
Rond de Amstel waren vroeg in ons
Rayon F weer bij de eerste 10 van de
3157 duiven
- R. den Boer
- H.C. Pothuizen
- Bosse & Zn
- A.M. Duivenvoorde

-

H. Half
Th. Kuylenburg
H. Hendriks
J.A.G. Hendriks
M. v/d Hoort
K. Roeloefsen

De Ronde Venen - Op de zonnige zaterdag 7 mei speelde het door
Rabobank gesponsorde Atlantis 2
tegen KIOS 2 in Mijdrecht. Atlantis stond onderaan en KIOS had ondertussen de weg naar de top van
de poule bereikt. Het zou dan ook
een zware wedstrijd worden voor de
Mijdrechtenaren. Ondanks de goede
inzet van de spelers verloor Atlantis
de wedstrijd met 6-12. Aan het begin van de wedstrijd werd een minuut stilgestaan bij het overleden
van Stefan Joustra. Hierna begon het
door Rabobank gesponsorde Atlantis met veel strijdlust aan de wedstrijd. Helaas stonden ze al vrij snel
achter met drie doelpunten. Gelukkig
begon de thuisspelende ploeg ook
te scoren door middel van een goed
uitgespeeld schot. Vervolgens ging
het aantal doelpunten dat door bei-

de ploegen gescoord werd gelijk op.
Het lukte Atlantis niet om dichterbij
de score van KIOS te komen waardoor de rust werd ingegaan met een
achterstand van 3-8. De tweede helft
begon Atlantis deze verhitte wedstrijd weer vol goede moed, met als
doel om in ieder geval nog een paar
mooie doelpunten te scoren en daarmee dichterbij de tegenstander te
komen. Dit begon voor de thuisspelende ploeg niet direct goed, ze lieten
kort na elkaar twee doelpunten door.
Hierna opende Atlantis eindelijk de
score in de tweede helft door een ver
afstandschot. De reserves werden
nog ingezet om te kijken of zij enigszins de score aan de kant van Atlantis
wat op konden schroeven. De beide
ploegen lieten tijdens de rest van de
wedstrijd nog twee doelpunten door
wat de eindstand op 6-12 bracht.

Kanopolo De Ronde
Venen mist een “killer”

Monika Vukovic pupil van
de week
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
was Monika Vukovic op een bijzonder gezellige en zonnige middag
pupil van de week aan de Hoofdweg
bij de op één na laatste competitiewedstrijd van Argon. De 11-jarige
Monika is 3 jaar geleden vanuit Servië samen met haar ouders, zusje en
broertje naar Nederland verhuisd.
Toen zij hier kwam, ging ze vaak
voetballen tijdens de gymles en in
haar vrije tijd. Uiteindelijk vroeg zij
haar moeder om op meisjes voetbal
te mogen en met haar ouders heeft

Atlantis 2 verliest wedstrijd

de voetbalclubs in de buurt bekeken en kwam uiteindelijk uit bij Argon. Ze had het direct al naar haar
zin en vond al vrij snel haar plekje
in het team. Ze speelt in de verdediging, rechts centraal, maar vroeger heb ik vaak op doel gestaan,
vertelt Monika en ik ben ermee gestopt omdat ik liever meer wou bewegen. Ik heb echt plezier in voetbal met mijn teamgenoten. Monika
genoot en zag Argon met de volle
winst de wedstrijd beeindigen.
Foto: sportinbeeld.com

De Ronde Venen - Het team mist
een echte spits met het juiste instinct voor doelpunten. Aanvulling
van een goede handballer of waterpoloër is nuttig en zeer bruikbaar.
Op het NK-kanopolo kwam het
team matig voor de dag. Door het
afvallen van een aantal spelers van
vorig jaar is het belangrijkste aanvalswapen “de break” komen te vervallen. In het verleden was KVDRV
altijd erg gevaarlijk bij de omschakeling en balverlies van de tegenstander. Door snel een lange bal
naar voren kwam de ploeg vaak tot
scoren. Nu is dit niet meer het geval.
Daardoor is het scoren veel lastiger
geworden. De tegenpartij krijgt de
gelegenheid om zich tijdig te groeperen en de verdedigingszone klaar
te leggen. Om deze uiteen te varen
kost veel kracht en dan moeten de
overige spelers hier ook nog van weten te profiteren. Het vrijspelen van-

een speler is te vergelijken met het
spel rond de cirkel bij het handbal of
de zoneverdediging bij het waterpolo. Wat dat betreft lijkt het kanopolo op veel andere balsporten die op
een veld worden gespeeld. Het op
een juiste manier vrijspelen vraagt
meer tactiek. Hier ontbreekt het
nog weleens aan en daarom kostte
het dit eerste weekend van het NK
veel moeite om tot scoren te komen.
Vijf wedstrijden werden met slechts
één punt verschil verloren. Eén keer
werd er gelijk gespeeld 2-2 en uiteindelijk werd de laatste wedstrijd
gewonnen. Het team had de aanval
beter op orde en kwam op een 2-0
voorsprong. Door tactisch de bal
rond te laten gaan en geen onnodig balverlies te leiden kon de voorsprong tot het einde worden behouden. De tegenstander scoorde nog
wel tegen 2-1 maar miste de kracht
om gelijk te maken.

11 mei 2016

• Nieuwe Meerbode

Teerdestillatiefabriek Koppers geheel ontmanteld

■ Terrein in de verhuur
“Wij hebben als Koppers voor de komende jaren nog een
lopend huurcontract met Amsteldijk Beheer BV. Dat is het
vastgoedbedrijf van de voormalige Cindu. In overleg mogen wij delen van het terrein onderverhuren aan geschikte
kandidaten,” zo laat de huidige Koppers plantmanager Willy
Meijer weten. “Het is een terrein van ongeveer 50.000 vierkante meter wat goed bereikbaar is en grotendeels voorzien
is van een verhard oppervlak. Het kan daardoor weer voor
andere doeleinden worden gebruikt, want het is zonde om
het jaren ongebruikt braak te laten liggen. Te denken valt
bijvoorbeeld aan opslag en/of overslag van zand, grind of
andere soorten materialen dan wel ompakken van goederen. Aan de weg langs de Amstel is bovendien de nog altijd
(door Rütgers Resins) in gebruik zijnde overslagplaats voor
binnenvaartschepen beschikbaar. Weliswaar is de productiefaciliteit verdwenen, echter Koppers blijft wel als Koppers
International met een verkoopkantoor en ongeveer 12 personeelsleden hier in Uithoorn haar activiteiten voortzetten. Er
wordt nog altijd steenkoolteer afkomstig van cokesfabrieken
aangevoerd, maar dat gaat via Amsterdam naar de fabrieken
van Koppers in Denemarken en Engeland waar het wordt
verwerkt.”
■ Vervuilde grond opgesloten
De grond is na bijna 100 jaar chemische en petrochemische
industrie te hebben gehuisvest op die locatie natuurlijk behoorlijk vervuild. “Het blijft daarom altijd industrieterrein;
er zullen nooit huizen op worden gebouwd. Het terrein zal
niet worden gesaneerd, althans niet door Koppers. Maar de
grond zit opgesloten tussen damwanden en er is een waterbeheerssysteem voor vervuild water. Dat is een blijvende situatie,” vertelt Bart Gerbrands. Hij is Environmental Engineer
bij Ramboll Environ Netherlands BV in Delft en heeft in opdracht van Koppers Netherlands samen met Willy Meijer het
toezicht gehad op de sloopwerken en de afvoer ervan dat die
volgens wettelijke regels op een milieuvriendelijke manier
zijn uitgevoerd.

Teerdestillatiebedrijf Koppers was een voortzetting van de
Cindu (Chemische Industrie Uithoorn). Koppers Inc. is van
oorsprong een toonaangevende Amerikaanse producent van
koolstofverbindingen en behandeld houtproducten voor de
aluminium-, staal-, chemische, rubber-, spoorweg- en nutsbedrijven. Het hoofdkantoor is gevestigd in Pittsburgh, Pennsylvania, Koppers heeft behalve in de Verenigde Staten meerdere fabrieken en terminals in andere landen op de wereld,
waaronder in Europa (Engeland en Denemarken).

Regio - Het voormalige teerdestillatiebedrijf
Koppers Netherlands BV heeft de fabrieksinstallaties waarin de productie van speciale steenkoolteer- en andere aardolieproducten gedurende een reeks van jaren heeft plaatsgevonden,
in zijn geheel deskundig laten ontmantelen. Van
Vliet Sloopwerken-Demolition uit Gorinchem,
specialist op het gebied van slopen van onder
andere petrochemische installaties, heeft er een
jaar voor nodig gehad om de productiefaciliteit
van Koppers aan de Amsteldijk Noord en de Molenlaan op een milieuvriendelijke manier af te
breken en de restanten gesorteerd af te voeren.
Daarbij moest bovendien rekening worden gehouden met de nog in gebruik zijn-de installaties
van de Rütgers Resins Group die nog altijd aan de
Molenlaan haar kantoor en productiefaciliteit in
gebruik heeft. Enkele verbindingsleidingen gaan
nog via open brugconstructies over het terrein,
maar verder is dit intussen ‘leeg opgeleverd’.

■ Productie gestopt
Op 1 maart 2010 nam Koppers Cindu over. Laatstgenoemde
werd in 1922 opgericht als de ‘Nederlandsche Teer- en Asphaltindustrie’ en vestigde zich op het terrein van de voormalige zwavelzuurfabriek van Ketjen die in 1916 werd gesloten.
Het bedrijf was voor 50% in handen van de toenmalige Corus (voorheen Hoogovens IJmuiden) en voor 50% van Cindu
B.V. Cindu was opgericht om steenkoolteer te verwerken tot
een groot aantal producten. “Wij hadden gedacht dat we hier
langer de productie konden voortzetten, maar de verslechterende economische situatie op de wereld en de mindere
vraag naar onze producten in de afgelopen jaren gooide roet
in het eten. Uiteindelijk hebben we in 2013 moeten besluiten
om hier in Uithoorn met ingang van 1 juli 2014 met de productie te stoppen. Einde verhaal dus. Dat ging ook ten koste
van de werkgelegenheid. Meer dan zestig medewerkers verloren hun baan. Een aantal operators kon gelukkig bij Rütgers
en bij bedrijven in Amsterdam weer aan de slag,” aldus Willy
Meijer. Met de ontmanteling is ook Koppers Netherlands tot
een einde gekomen. Alleen een kantoor van Koppers International in het kantorencomplex aan de Molenlaan 55 blijft
als verkooporganisatie in Uithoorn operationeel. Meijer krijgt
daarbij tevens een andere functie toebedeeld en voor Gerbrands zit de klus er nagenoeg op.
De beide luchtfoto’s op de pagina laten enerzijds een nog intact zijnde fabrieksinstallatie zien in 2008 en anderzijds een
‘leeg terrein’ in 2016. De andere foto’s geven een beeld van
het slopen.

■ (Foto’s: Koppers Netherlands B.V.)
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