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Grote brand 
Waverveen - Zaterdagnacht 
is er in Waverveen aan de Clif-
fortweg, een grote schuur to-
taal afgebrand. In de schuur 
was vooral hooi opgeslagen. 
Het vuur bedreigde een aard-
appelschuur, maar de brand-
weer kon voorkomen dat de 
vlammen de naastgelegen ge-
bouwen raakten. De politie ont-
ruimde het aanliggende woon-
huis. Er raakte niemand raakte 
gewond. Wel werd de omwo-
nenden gevraagd om vanwege 
de rook ramen en deuren dicht 
te houden.
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Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

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

www.vderwilt.nl

ChristenUnie-SGP De Ronde Venen: 

“Wij blijven in de coalitie”
De Ronde Venen - Zoals verwacht, 
heeft de fractie van de Christen-
Unie-SGP donderdagavond jl. be-
sloten toch door te gaan met de co-
alitiegenoten CDA, RVB en PVDA-
GroenLinks-LokaalSociaal. De frac-
tie is uitermate teleurgesteld over 
de gang van zaken zoals die zich 
ontwikkelde tijdens de raadsverga-
dering van afgelopen maandag 18 
mei over het besluit tot verruiming 
van de zondagopenstelling, maar 
wil toch doorgaan. 
“Een belangrijke reden daarvoor is 
geweest de brede steun om niet 
weg te willen te lopen voor onze be-
stuurlijke verantwoordelijkheid”, al-
dus Wim Stam, fractievoorzitter van 

de ChristenUnie-SGP. “Wij vinden 
het uitermate belangrijk dat de be-
stuurlijke stabiliteit in de gemeen-
te gecontinueerd blijft. Dit kan het 
beste door in de coalitie te blijven 
zitten en door te gaan met het die-
nen van onze gemeente. Daarnaast 
wil de ChristenUnie-SGP in de ko-
mende jaren nog een aantal be-
langrijke thema’s realiseren.” 
Vorig jaar mei sloten CDA, Ronde 
Venen Belang, PvdA-GroenLinks-
LokaalSociaal en de ChristenUnie-
SGP een coalitieakkoord met onder 
andere de afspraak dat in deze peri-
ode de zondagopenstelling niet ver-
ruimd zou worden. Sinds de bouw-
markt Karwei vanaf oktober 2014 

een groot aantal zondagen illegaal 
open was, is de druk op de loka-
le politiek toegenomen om de zon-
dagopenstelling toch te verruimen.

Tegen
Naar aanleiding daarvan is door 
het college een draagvlakonder-
zoek uitgevoerd. Het college heeft 
vervolgens een raadsvoorstel voor-
gelegd, waarbij wethouder Dijkstra 
een minderheidsstandpunt heeft in-
genomen. 
Maandag 18 mei nam de raad van 
De Ronde Venen, met steun van een 
deel van de coalitie, het besluit tot 
vergaande verruiming van de win-
keltijden op zondag, waarbij ruim-

Fractievoorzitter Wim Stam: “We willen niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid”

REACTIE VAN DE REDACTIE

Jarenlang was er binnen het po-
litieke landschap één zekerheid: 
de ChristenUnie/SGP stond voor 
de zondagsrust. Het was een de-
gelijke principiële partij waar of je 
het mee eens was of niet en er 
vaak respect was voor de vast-
beradenheid en ideologie waar 
dit mee verdedigd werd. Dat ze 
hiermee de laatste jaren coalities 
konden gijzelen tot het openstel-
len van de koopzondag was dan 
ook meer de andere coalitie par-
tijen zoals CDA, VVD, PvdA en 
RVB aan te rekenen dan de he-
renbroeders van de Christen-
Unie/SGP.
Tot bovenstaand persbericht 
waar de ChristenUnie/SGP geen 
principieel bezwaar blijkt te heb-
ben tegen de zondagsopenstel-
ling, zolang dit maar gebeurt bui-
ten de tijden van de kerkdien-
sten om. Gevolg van 12.00-17.00 
geen probleem maar 10.00-22.00 
zou concurrentie beteken voor de 
dominee dus is er een ‘principi-
eel’ probleem. Gevolg dat er een 
bezinningsperiode werd ingelast 
om zich te beraden op hun po-
sitie binnen de coalitie. Er vanuit 
gaande dat er toch nog principes 
waren binnen de partij ten aan-
zien van de zondagsopenstelling 
kon je er vanuit gaan dat principe 

en breekpunt bewaarheid zouden 
worden en er een nieuwe coalitie 
gevormd kon gaan worden.

Maar niets bleek minder waar: 
Men blijft gewoon zitten. Waar 
maar weer uit blijkt hoe heer-
lijk het pluche zit. Het argument 
voor politieke stabiliteit is natuur-
lijk onzin het enige gevolg van het 
opstappen van de ChristenUnie/
SGP was waarschijnlijk geweest 
dat de duidelijk door de kiezer 
gewenste coalitie CDA/VVD/D66 
toch nog een kans zou krijgen. En 
dit doet dan ook vermoeden dat 
de ChristenUnie/SGP en de PvdA 
dit ook hebben zien aankomen 
en van te voren tot een ‘com-
promis’ zijn gekomen waarmee 
ze samen op het pluche konden 
blijven met voor beide beperkt 
gezichtsverlies. Dat dit voor de 
ChristenUnie/SGP als een boe-
merang terug zou komen hadden 
ze moeten zien aankomen. Ieder-
een die kon tellen snapte dat de 
vooruitgang niet meer te stoppen 
was. De eindconclusie de zon-
dagsopening is er en de Christe-
nUnie/SGP is zijn geloofwaardig-
heid kwijt en waar zijn de man-
nenbroeders zonder hun geloof?

Redactie Nieuwe Meerbode

Zet de ChristenUnie/SGP 
geloofwaardigheid op het spel?

te wordt geboden aan winkeliers 
om op alle zondagen van 12.00 tot 
22.00 uur open te zijn. De Christe-
nUnie-SGP-fractie heeft overigens 
om principiële redenen tegen dat 
voorstel gestemd. 
Het collegevoorstel was in de ogen 
van de fractie te verstrekkend in re-
latie tot de uitkomsten van het ge-

presenteerde onderzoek. De PVDA-
GroenLinks-LokaalSociaal fractie 
diende een voorstel in tot enige ma-
te van beperking van de opstelling, 
wat wij steunden. De overige coa-
litiefracties stemden hier tegen. Dit 
was aanleiding voor de Christen-
Unie-SGP fractie om zich te bera-
den op haar positie. 

Wilnis - Begin november vorig jaar 
werd de nieuwe rotonde bij Wilnis 
op de kruising van de provinciale-
weg N212 en de Pastoor Kannelaan 
na een bouwtijd van ongeveer een 
maand in gebruik genomen. Sinds-
dien lag en ligt de rotonde er keu-
rig bij. Reden voor passanten om 
te vragen of dat grote bord naast 
het fi etspad waarop de aankondi-
ging van de aanleg van de roton-
de staat aangegeven, nu niet eens 
opgeruimd kan worden. De roton-
de is immers al lang klaar en de 
stellage is een storende factor tus-
sen het groen. Niet dus! Want af-
gelopen week viel bij omwonenden 
een brief van de Provincie in de bus 
met daarin de vermelding dat de ro-
tonde met de bermen nog een af-

werkingsbeurt te goed heeft. Tus-
sen vrijdagavond 29 mei 20.00 uur 
en zaterdagmorgen 30 mei 07.00 
uur en zaterdagavond 30 mei van-
af 20.00 uur tot zondagmorgen 31 
mei 10.00 uur is de ingenieur En-
schedeweg gedurende deze twee 
perioden voor het verkeer afgeslo-
ten tussen de Dorpsstraat en de ro-
tonde Mijdrechtse Dwarsweg. Aan-
nemingsbedrijf Sky-Infra voert dan 
de nog resterende werkzaamheden 
uit aan het wegdek tussen de oude 
spoordijk en de Ringvaart. De om-
gevingstemperatuur is in deze tijd 
van het jaar dan voldoende hoog 
om asfaltwerk van goede kwali-
teit te leveren. Tijdens de afsluiting 
wordt het verkeer met borden om-
geleid. Wilnis blijft bereikbaar via 

de Pastoor Kannelaan of de Dorps-
straat. Zaterdag en zondag overdag 
blijft de Algemene Begraafplaats 
langs de N212 bereikbaar voor be-
zoekers. 

In de week van 1 tot en met 5 ju-
ni zullen er ’s avonds en ’s nachts 
nog werkzaamheden aan de ber-
men plaatsvinden. Hiervoor is geen 
wegafsluiting nodig want het ver-
keer wordt langs de werkzaamhe-
den geleid. De Provincie zegt sa-
men met de aannemer ervoor te 
willen zorgen dat overlast voor zo-
wel het verkeer als de omgeving zo-
veel mogelijk wordt beperkt. Als alle 
werkzaamheden zijn uitgevoerd zal 
ook het dan overbodige ‘bouwbord’ 
ongetwijfeld worden opgeruimd.

Hennepkwekerij 
ontdekt 
Mijdrecht - Bij een reguliere 
controle is Netbeheerder Ste-
din gestuit op een hennepkwe-
kerij in een pand aan de Ver-
mogenweg . Er werden zo’n 
700 planten en 300 potten aan-
getroffen. Monteurs van Stedin 
wilde de infrastructuur vernieu-
wen, maar na herhaaldelijk bel-
len kregen ze geen gehoor. De 
monteurs vertrouwde de zaak 
niet en waarschuwde de poli-
tie. Bij binnenkomst werd de 
kwekerij ontdekt. De planten 
en spullen zijn vernietigd.

Getuigen 
gezocht van 
mishandeling hond
Mijdrecht - Bij een reguliere 
controle is Netbeheerder Ste-
din gestuit op een hennepkwe-
kerij in een pand aan de Ver-
mogenweg . Er werden zo’n 
700 planten en 300 potten aan-
getroffen. Monteurs van Stedin 
wilde de infrastructuur vernieu-
wen, maar na herhaaldelijk bel-
len kregen ze geen gehoor. De 
monteurs vertrouwde de zaak 
niet en waarschuwde de poli-
tie. Bij binnenkomst werd de 
kwekerij ontdekt. De planten 
en spullen zijn vernietigd.

Onvrede over ‘verminking’ 
van de polder
Wilnis - Langs de Amstelkade heeft 
agrariër Ben Roeleveld naast de 
toegang tot zijn terrein op nummer 
69 een groot bord op een aanhan-
ger geplaatst met daarop de tekst: 
‘Wat bezield de provincie op ad-
vies van stichting De Bovenlanden 
om deze polder te verminken met 
uw geld 2.3 miljoen. Het boerenver-
stand is hier ver te zoeken. Wie red 
nu de vernieteging van deze mooie 
polder?’ 
De spelfouten voor lief nemend 
heeft de bewoner van de polder het 
volste recht dit zo kenbaar te ma-
ken. Hij doet dat uit onvrede over de 
gebeurtenissen die overigens de-
ze zomer pas gaan plaatsvinden in 
de polder Groot Wilnis-Vinkeveen. 
Daar heeft een aannemer in grond-

werk de opdracht om liefst 225.000 
m2 grond af te plaggen en te ver-
plaatsen/verwijderen. Verder wordt 
er een moeras aangelegd (broei-
nest voor muggen) en de polder 
opgedeeld in stukken land die ver-
schillend van aard zijn. Het bord is 
vanaf de Amstelkade voor voorbij-
gangers goed zichtbaar. Roeleveld 
geeft eveneens aan dat hij zich er-
gert aan de mierzoete en kritiekloze 
verhalen in sommige media waarin 
de ‘herinrichting’ van de polder als 
een noodzaak wordt omschreven 
zonder daarbij in te gaan op het feit 
dat er al een prachtige polder is met 
mooie boerennatuur waar alles aan 
fl ora en fauna al aanwezig is. 

Vervolg elders in deze krant.

Inschrijving voor Buitenspeeldag 10 juni van start!
De Ronde Venen - De inschrijving 
voor de Buitenspeeldag op woens-
dag 10 juni is van start! Jantje Be-
ton en Nickelodeon roepen dan ook 
iedereen op om in hun buurt een 
uitzinnig en actief programma voor 
kinderen te organiseren. Doe ook 
mee! Aanmelden kan via www.bui-
tenspeeldag.nl . 
Wat is er leuker voor kinderen 
dan avontuurlijk buitenspelen met 
vriendjes? Buiten gaat een nieuwe 
wereld voor hen open en tijdens het 
spelen leggen ze een stevige basis 

voor later. Buitenspelen lijkt vanzelf-
sprekend, maar dat is het niet. Maar 
liefst 1 op de 5 kinderen speelt niet 
of slechts één keer per week vrij 
buiten. En dat terwijl buitenspelen 
kinderen vrolijk en blij maakt. En 
nog belangrijker: buitenspelen prik-
kelt de fantasie en is goed voor de 
sociale vaardigheden, gezondheid 
en motoriek. Juist in een tijd waar-
in 80% van de kinderen niet genoeg 
beweegt en veel speelomgevingen 
zijn verwaarloosd, kan hier niet vol-
doende aandacht naar uitgaan. 

Zet daarom snel een actief en mooi 
programma op touw en bezorg de 
kids een waanzinnige dag! Kijk 
voor praktische tips op www.bui-
tenspeeldag.nl. Vorig jaar werden 
er op meer dan 1.000 locaties bui-
tenspeelactiviteiten georganiseerd 
door gemeenten, scholen, buurt-
verenigingen, ouders en kids! Doet 
u ook weer mee? Aanmelden kan 
op www.buitenspeeldag.nl. Organi-
satoren ontvangen een gratis han-
dig en leuk actiepakket met promo-
tiemateriaal.

Rotonde bij Wilnis krijgt 
nog afwerkingsbeurt



onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.
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attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

Juf Marijn van de Pr. Beatrixschool 
trouwt haar Emiel
De Ronde Venen - Vrijdag 22 mei 
was het huwelijk van juf Marijn de 
Jong en Emiel Roeleveld. Juf Ma-
rijn studeert nog voor juf en is dit 
jaar stagiaire op de Pr. Beatrix-
school in Wilnis. De eerste helft van 
het schooljaar was zij in groep 4/5a 
en nu bij de kleuters van groep 1/2. 
Gelukkig was er in het drukke sche-
ma van de bruiloftsdag nog tijd om 

een bezoekje te brengen aan de Pr. 
Beatrixschool. Het bruidspaar werd 
door de hele school ontvangen. De 
kleuters hebben een mooi vers-
je opgezegd. Ook is er geknutseld 
door de kinderen uit “haar” klassen. 
Jammer genoeg was het al weer 
snel tijd om, uitgezwaaid door de 
hele school, op weg te gaan naar de 
volgende festiviteiten.

Dankzij DogTalk:
Heb ik een fantastische hond !
Amstelveen – Het uitlaten van de 
hond is voor anderen vaak een ko-
misch schouwspel. Wie laat wie 
nu wie uit? De hond trekt de eige-
naar de straten door. ‘Dat hoeft he-
lemaal niet,’ aldus Sandra Bekaert 
van DogTalk. Alles valt of staat met 
de manier waarop je met jouw hond 
communiceert. Een hond is geen 
mens. Hij spreekt een andere taal. 
En als je begrijpt hoe dat werkt is 

je viervoeter je trouwste vriend.’ Bij 
DogTalk leert de eigenaar op een 
positieve manier met de hond om te 
gaan. Door samenwerking, vertrou-
wen en aandacht kan je de hond 
bijna alles leren. Trainen in de prak-
tijk is een succesvol concept waar-
bij de theorie direct toegepast kan 
worden. Maar nog belangrijker, we 
spelen in op wat voor de hond en 
jouw gezin belangrijk is! Je werkt in 

Actiedag ‘Winkelstraat 
Driehuis’ 
De Ronde Venen - Jaarlijks organi-
seert R.K. Basisschool Driehuis een 
actiedag welke in het teken staat 
van een goed doel. Dit jaar zullen de 
leerlingen van de school zich gaan 
inzetten voor de stichting “Gouden 
Momenten”. 
Deze stichting zet zich dit jaar in 
voor zieke en terminale kinderen. 
De schrijver Mark Haayema ( be-
kend van de boeken “Joep”, “De 
vriendelijke draak”en “Oma, mag ik 
mijn pop terug?” ) is bereid gevon-
den om naar deze kinderen toe te 
gaan en samen met hen een ver-
haal te gaan schrijven. Deze verha-
len worden gebundeld in een boek 
”White Edition”.

Alle leerlingen staan, samen met 
een ouder/verzorger, broer, zus, ou-
der, vriend of vriendin, met een ei-
gen ‘winkeltje’ op het schoolplein. 
Het schoolplein wordt vanaf 14.45 
uur tot 16.00 uur omgetoverd tot 
‘Winkelstraat Driehuis’. In het win-
keltje mogen de kinderen aanbie-
den wat zij willen. Dat varieert van 
speelgoed tot kleding en van knut-
selwerkjes tot zelfgebakken cup-
cakes. Heeft u voor donderdag 5 ju-
ni a.s. nog geen plannen gemaakt 
en lijkt het u leuk om onze winkel-
straat te bezoeken en eventueel uw 
steentje bij te dragen? Dan nodigen 
wij u hierbij van harte uit! Het adres 
is: Bozenhoven 156, Mijdrecht.

kleine groepjes waardoor maatwerk 
mogelijk is. Er is volop ruimte voor 
het stellen van vragen. Je kunt bij de 
trainers van DogTalk terecht met al-
le honden, ze bieden puppy cursus 
en basis cursussen maar ook privé-
lessen ,gedragsconsulten, fun cur-
sussen, workshops en lezingen.
Op een uitdagende manier leer je 
hoe je om kunt gaan met de hond 
en wat je kunt doen om hem opvoe-
den zoals jullie dat belangrijk vin-
den. Het opbouwen van een goe-
de band met de hond, zodat deze 
leert vertrouwen op de eigenaar en 
graag met je samenwerkt, vinden 
de trainers van DogTalk een be-
langrijk gegeven. Kennis van hon-
dentaal en leerprincipes staan hier-
bij centraal. Samen met de erva-
ren trainers werk je naar een ge-
hoorzame en blije hond, waarbij ge-
bruik gemaakt word van de meest 
recente (positieve) trainingsmetho-
des. DogTalk biedt naast de hon-
denschool ook een uitlaatservice. 
De honden gaan in kleine groepjes 
met geschoolde en ervaren mede-
werkers mee. Ook hier staat maat-
werk en daarmee fl exibiliteit cen-
traal. DogTalk denkt graag met je 
mee en brengt hond en eigenaar op 
één lijn. Wil je meer weten over deze 
hondenschool en uitlaatservice, kijk 
dan op www.dogtalk-cursussen.nl. 

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto’s

Foto van de lavendel in Uithoorn
Is dit Frankrijk?... Nee, de Amsterdamseweg in Uithoorn. Hier wordt 
ik wel heel blij van.

Marieke Habes

Flierefl uiten met de kleuters 
van OBS De Eendracht

Old School Reggae, dat is de 
specialiteit van de Bob Syndica-
te Band. De Reggae is afkomstig 
uit Jamaica en daar ontstaan in 
1968. Rastafari is nauw verbon-
den met deze muzieksoort. Bij de 
instrumentele muziek wordt heel 
vaak in groepen gezongen. Dat 
is ook het geval bij Bob Syndica-
te. De Old School Sound is heel 
duidelijk aanwezig en behoor-
lijk beïnvloed door reggae groot-
heid Bob Marley. De band speelt 
klassiekers in een eigen bewer-
king. Denk daarbij aan: This Love, 
Shot the Sheriff, Jamming, Get up 
Stand, etc.
Bon Syndicate bestaat uit een 

heel enthousiaste groep muzi-
kanten die gáát voor de authen-
tieke roots van reggae met een 
energieke denderende eigen in-
terpretatie. De muzikale bood-
schap is heel intensief: gevoelig, 
ontroerend, swingend en krach-
tig. Deze enthousiaste muzikan-
ten zijn: Sharon van Dam: lead 
en backing vocals; Peter Bak-
ker: drums; Herman van Soome-
ren: lead vocals en gitaar; Eric 
van Doorn: basgitaar; Ger van de 
Hoofd: solo gitaar; Denise Kruger: 
lead en backing vocals; Marc Rit-
ter: saxofoon; Luc van der Stap: 
hammond, keys en backing vo-
cals. Gaat dit horen! Gaat dit zien!

De Ronde Venen - Rob Grashoff 
start zijn pensionering, na 25 jaar 
ambtenaar van de gemeente De 
Ronde Venen, met een sponsorloop 
voor het door de aardbeving getrof-
fen Nepal, een van de armste lan-
den ter wereld. Rob is erg begaan 

met het lot van de inwoners van Ne-
pal en wil bijdragen aan het her-
stel. Die sponsorloop is een pel-
grimstocht vanuit zijn woonplaats 
Mijdrecht naar Santiago de Com-
postella in Spanje, een tocht van 
zo`n 2500 km die minstens 3 maan-

den duurt. Rob vertrekt 1 juni. De 
volledige opbrengst gaat naar de 
Stichting Vajra. Dat doet Rob omdat 
de Stichting Vajra met vrijwilligers 
werkt waardoor de gift volledig aan 
projecten wordt besteed. Stichting 
Vajra streeft er naar de uitgevoerde 

Bob Syndicate Band

De Ronde Venen - De kleuters van 
obs De Eendracht maakten graag 
gebruik van de uitnodiging van het 
NME in Wilnis om naar de tentoon-
stelling ‘Flierefl uiters’ te komen. Het 
was een leuke doe- en leer ochtend 
waarbij de leerlingen van alles leer-
den over vogels. In de muur van het 
gebouw bleek zelfs een mezennest 
te zitten. Vader en moeder Mees 
vlogen af en aan om de kleintjes te 
voeren. Met de verrekijker konden 
de kinderen prachtig zien hoe de 
vogeltjes gevoerd werden. Volgende 
week woensdagmiddag 27 mei is er 
een extra feestelijke middag bij het 
NME waar ouders en/of grootou-
ders van harte welkom zijn met de 
kinderen/kleinkinderen om ook de 
tentoonstelling te bezoeken. Kinde-
ren kunnen o.m. geschminkt wor-
den of nestkastjes timmeren. 

Een goed doel in Nepal dat direct zijn 
geld krijgt steunt u toch ook?

projecten na de initiëring zelfstan-
dig te laten draaien. 
Het bestuur van deze non-govern-
mental organization (NGO) is vol-
ledig Nepalees van samenstel-
ling. De stichting bouwt o.a. scho-
len, verleent studiebeurzen en zet-
te het grootste zonneovenproject 
ter wereld op. In Kathmandu open-
de de Stichting de Vajra Academy, 
met zonnekeuken, biogasinstalla-
tie, melkveehouderij en biologische 
tuinen de eerste in zijn soort. Deze 
school is door de aardbeving getrof-
fen en moet voor een gedeelte wor-
den herbouwd. Vanuit het oogpunt 
dat de jeugd de toekomst heeft, 
maar erg kwetsbaar is en door de-
ze ramp zwaar getroffen, vindt Rob 

dat juist déze groep onze steun hard 
nodig heeft. De Stichting Vajra heeft 
bewezen hier prima werk in te ver-
richten. Rob wil deze Stichting dan 
ook graag steunen. U steunt Rob 
toch ook? Maak uw bijdrage over 
op: NL09INGB0002501294 ten na-
me van R.J. Grashoff Nepal
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“Het werk is 
niet voor niets 
geweest….”

Wie nu gaat kijken in de polder 
Groot Mijdrecht Noord ziet dat 
er weer volop gebouwd en geïn-
vesteerd wordt. Deze week pre-
cies 10 jaar geleden leek dat een 
heel andere kant op te gaan. In 
een bomvolle Meijert werd aan-
gekondigd dat de hele polder 
onder water gezet moest wor-
den. Hoe ging dat toen en hoe 
kijken bewoners en boeren te-
rug op die gebeurtenis en het 
lange proces dat volgde. Een 
grote groep daarvan komt deze 
week bij elkaar om hun ’10-jarig 
jubileum’ te vieren. De Nieuwe 
Meerbode kijkt terug en sprak 
met een aantal van hen.

Wat gebeurde er op 31 mei 2005 
in de Meijert?
Hans Pronk: “Voorafgaand ontvin-
gen alle polderbewoners een uitno-
digingsbrief van de provincie met 
als boodschap: waterproblemen – 
het klimaat verandert - de bodem 
klinkt in – en ‘Brussel’ krijgt meer 
invloed. Dat werd die avond alle-
maal heel dramatisch uit de doe-
ken gedaan. De polder werd plotse-
ling ernstig ziek verklaard maar me-
dicijnen waren er niet. Behalve dan 
dat ene paardenmiddel; onder wa-
ter zetten! Planologische onzeker-
heid was er al jaren met Plan de Ve-
nen maar dit was toch van een heel 
andere orde.”
Ben van Rijn: “Wij waren allemaal 
met stomheid geslagen, de zaal 
herkende de problemen totaal niet 
maar liet de onheilsboodschap toen 
nog redelijk rustig over zich heen-
komen. Het was 1-0 voor de water-
lobby! Ook werd er direct een am-
bitieuze planning aangekondigd; 
besluitvorming in het najaar van 
2006. Bestuurlijk doorpakken was 
in die tijd het mantra en dit project 

werd als icoonproject gezien. Na die 
avond was alles per direct onver-
koopbaar en zat het gebied echt op 
slot! Gelukkig wisten we toen nog  
niet dat dat 7 jaar zou duren!”
Henk Pijning: “Hoe breng je als 
bestuurder zo’n boodschap nu slim 
over? Je gaat niet zelf naar de be-
trokkenen om hen de  vervelende 
boodschap te vertellen. Nee, zo’n 
plan laat je door professionals com-
municeren. Tijdens een feestelijke 
bijeenkomst in de Meijert, met een 
vrolijke gespreksleider. Het was een 
bizarre ervaring te zien hoe de be-
stuurlijke macht ons overrompelde. 
Hoogwaardigheidsbekleders wer-
den met elan geïntroduceerd, het 
stralende gezicht van de dijkgraaf 
vergeet ik niet meer. Waar was die 
man zo vrolijk over? Daarna kwam 
dan toch de boodschap. Een kwets-
bare vrouwelijke ambtenaar van 
de provincie mocht het ons vertel-
len. Een bewoner kon niet geloven 
dat hij het goed begrepen had: “Het 
water twee meter boven het maai-
veld? Maar… dan kunnen wij daar 
niet meer wonen”. Hij had het wel 
goed begrepen. Misschien heeft 
deze medewerkster door haar gro-
te angstige ogen de openbare orde 
die avond gered. De kalmte waarop 
wij bewoners hebben gereageerd 
op deze bestuurlijke streek was ver-
bazingwekkend.”

Wat deden de plannen toen met 
jullie als bewoners?
Wil Oudshoorn: “Ik moet zeg-
gen dat wij de waterplas als gezin 
als zeer bedreigend hebben erva-
ren. Vanwege de onzekerheid: kan 
je blijven wonen of moet je weg? 
De jarenlange discussie met steeds 
weer andere rapporten en nooit 
aandacht voor de sociale kant, dat 
verdiende zeker geen schoonheids-
prijs. Brieven die wij kregen over 
onteigening, nog voordat de plan-
nen van het gebied defi nitief waren, 
brachten veel onzekerheid.“ 
Dick Baarse: “Zoals bekend heeft 
de overheid in voorgaande jaren 
andere projecten doorgedrukt on-

danks verzet en tegenargumenten 
van de lokale bevolking. Daardoor 
waren we er toen van overtuigd dat 
dit plan in onze polder op één of an-
dere manier een onleefbare situatie 
voor alle bewoners of een gedeel-
te van de bewoners zou opleveren.”

En toen kwam er een heel lang 
proces…
Ben van Rijn: “Ja. Bewoners met 
allerlei achtergronden bundelden 
hun krachten, er kwamen bijeen-
komsten en vergaderingen, dage-
lijkse mailwisselingen en we gingen 
met bussen vol  mensen naar het 
provinciehuis in Utrecht. We toon-
den echt onze kracht. Maar altijd 
netjes en met sterke argumenten 
onderbouwd. Ik denk dat juist deze 
combinatie maakte dat het bestuur 
van de Provincie besloot om een se-
cond opinion te vragen. Er werd een 
commissie samengesteld onder lei-
ding van oud-minister Remkes met 
diverse professoren en het rapport 
dat volgde maakte het plan om de 
polder onder water te zetten onge-
loofwaardig.” 
Hans Pronk: “Lastig daarin was dat 
het niet direct duidelijk was waar de 
druk nu echt vandaan kwam. Was 
dat het waterschap, de provincie of 
het Rijk en welke rol speelde eigen-
lijk onze eigen gemeente De Ronde 
Venen? Dat was niet duidelijk. We 
raakten bekend als lastig, sta-in-
de-weg voor bestuurders, maar we 
wilden vooral de discussie aangaan 
over hun argumentatie. Dat was 
hard werken zonder geldmiddelen 
tegenover sterk gefaciliteerde over-
heden. Het dossier zat echt muur-
vast. De kanteling kwam begin april 
2010 toen er door het Statenlid Wit-
teman van de SP contact werd ge-
zocht om samen met het Statenlid 
Balemans van de VVD bij ons langs 
te komen voor een verkennend 
‘keukentafelgesprek’. Doel was om 
een laatste poging te wagen. Dit ge-
sprek liep wel goed. Twee nuchte-
re en constructieve politici die luis-
terden. Zij zijn terug gegaan naar 
Utrecht en hebben daar goed werk 

achter de schermen verricht. Dat 
was in het begin toch wel ‘egeltjes 
vrijen’ maar ook gedeputeerde De 
Jong begon ons toen serieus te ne-
men. Na 5 jaar strijd kwam er ver-
trouwen in elkaar. En konden we 
eindelijk gaan samenwerken.” 
Ben van Rijn: “Ineens werden 
voorheen onbespreekbare opties 
toch weer bespreekbaar. Het plan 
van 1000 hectare water werd ge-
reduceerd naar 200 hectare moe-
ras. Na het inzetten van de crisis 
werd duidelijk dat ook de afgespro-
ken 200 hectare moeras het niet zou 
gaan halen. Toenmalig staatssecre-
taris Bleeker draaide de geldkraan 
dicht. Wij raakten steeds beter ge-
organiseerd en werden volwaardig 
partner van de provincie. We spra-
ken af dat het plan voor 200 hecta-
re moeras voor het grootste gedeel-
te werd omgezet in bloemrijk gras-
land.”

Jullie zijn bekend geworden met 
de slogan Koe of Jetski. Waar 
stond dat voor?
Pieter Palm: “We hoorden steeds 
dat knelpunten die specifi ek in on-
ze polder spelen de argumenta-
tie vormden voor het onder water 
zetten. Maar die knelpunten, zoals 
brak water en bodemdaling, spelen 
in heel west Nederland. Het is dus 
generieke problematiek en dat kan 
nooit alleen de argumentatie vor-
men om een plan door te drukken. 
Het is ook niet consequent want 
waarom zou je de noordkant van 
de polder onder water zetten, ter-
wijl diezelfde overheid aan de zuid-
kant van diezelfde polder woning-
bouw op Marickenzijde en Vinke-
veld situeert. Vandaar dat wij zeiden 
het is een keus om het gebied on-
der water te zetten. Niet iets dat on-
afwendbaar is maar iets dat je ken-
nelijk wilt. En dat is legitiem als we 
dat democratisch besluiten. Maar 
dan moeten we er wel een goede 
discussie over voeren en die bre-
der trekken dan alleen onze polder. 
Wat willen we? Willen we meer wa-
ter, waterrecreatie en watervilla’s? 

Of willen we een oer-Hollands land-
schap behouden van koeien en wei-
devogels met een voor de Randstad 
ongekende rust en ruimte? Koe of 
Jetski? Dat was de keus.”

Wat heeft het voor de onderlinge 
gemeenschap betekend? 
Nico de Dood: “Het proces heeft 
de bewoners van Groot Mijdrecht 
Noord samengebracht. Je zag dat 
boeren, burgers, juristen, managers 
en ontwikkelaars, ieder met hun ei-
gen vaardigheden toch vrij eenvou-
dig het proces naar hun hand kon-
den zetten. Door goede vragen te 
stellen (nut, noodzaak en gevolg) en 
door niet te accepteren als er geen 
antwoorden kwamen. Vooral onze 
eerdere ervaring met het proces van 
Plan de Venen heeft ons geholpen 
niet mee te werken met allerlei spel-
letjes en praatgroepjes.” 
Ben van Rijn: “De bijna wekelijk-
se bijeenkomsten maakten dat ie-
dereen elkaar waardeerde maar 
ook goed leerde kennen. De hier-
uit ontstane onderlinge banden zor-
gen voor een goede toekomst van 
onze polder.” 
Uiteindelijk heeft het geleid tot 
het Pact van Poldertrots, wat is 
dat?
Hilbrand Rustema: “Het huidige 
plan met bloemrijk grasland en wat 
moerasnatuur aan de oostzijde van 
de polder en behoud van de agra-
rische landschap aan de westkant 
hebben we vastgelegd in een juri-
disch document dat we hebben ge-
noemd naar de leegstaande school 
waar wij altijd vergaderden, de Pol-
dertrots. Het Pact van de Poldertrots 
is dus een overeenkomst tussen de 
betrokken partijen, het provinciaal 
bestuur van Utrecht, de gemeen-
te De Ronde Venen, het waterschap 
Amstel Gooi en Vecht en Natuurmo-
numenten en natuurlijk onszelf. Het 
doel van het document is te voorko-
men dat er weer jaren van onzeker-
heid blijven bestaan of kunnen ont-
staan. Belangrijk is ook dat in de-
ze overeenkomst is opgenomen dat 
er 50 jaar planologische rust zal zijn, 

wat zoveel betekent als dat de ge-
nomen besluiten niet opnieuw bin-
nen een termijn van vijftig jaar ge-
wijzigd mogen worden.” 

Dus eind goed al goed?
Ad Mens: “Er ligt nu een goed plan. 
Terugkijkend vind ik wel dat je din-
gen mag benoemen. Ik herinner 
me goed dat het Hoogheemraad-
schap Amstel Gooi en Vecht altijd 
klaagde dat ze jaarlijks zoveel wa-
ter moesten wegpompen uit het ge-
bied. Maar moet je eens kijken hoe-
veel miljoenen euro’s er zijn wegge-
pompt aan plannenmakerij. Werke-
lijk ongehoord! Ik ben wel blij dat we 
fl ink van ons hebben laten horen. 
Ons werk is niet voor niets geweest.” 
Nico de Dood: “Het mooie agrari-
sche landschap is grotendeels be-
houden. De bewoners blijven wonen 
en de boeren blijven boeren. Dat is 
goed. Het behouden van de agrari-
sche bestemming van de polder en 
het eigendom van de grond bij de 
boer en de burger geeft naar mijn 
mening de grootste zekerheid voor 
een goede toekomst.” 

Pieter Palm: “Ik denk dat we er al-
lemaal veel van hebben geleerd. De 
basis van samenwerking is toch ver-
trouwen.”
Hans Pronk: “En dat is er nu. We 
werken goed samen met alle partij-
en en gedeputeerde Krol.”

Wordt er weer gebouwd en geïn-
vesteerd? 
Willem van Vliet: “Absoluut. De on-
zekerheid is eindelijk weg en voor 
een polderbewoner is het werk op 
het erf tenslotte nooit klaar. Voor mij 
als randbewoner, met een woon-
huis half op de dijk,  is het alle da-
gen genieten van een mooi gebied. 
Het gras, de bloemen, het vee, de 
vogels, de lucht, de ochtendmist, elk 
moment een ander zicht. Bijzonder 
was laatst toen ik bij de buren de 
polder inkeek en het toch weer an-
ders leek.  Daarom zeg ik: beste be-
woners blijf vooral van de polder ge-
nieten. Met elkaar.”

 10 jaar na de paniek van het onder water zetten:

Het gaat weer goed met 
Groot Mijdrecht Noord!
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Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl 
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

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

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

INsCHRIJVINg BUITENspEEldAg 10 JUNI 2015 
VAN sTART! 
De inschrijving voor de Buitenspeeldag op 10 juni 2015 
is van start! Jantje Beton en Nickelodeon roepen dan 
ook iedereen op om in hun buurt een uitzinnig en ac-
tief programma voor kinderen te organiseren. Doe ook 
mee! Aanmelden kan via www.buitenspeeldag.nl. Een 
spannende zeepkistenrace, prachtige graffitikunstwer-
ken maken of de mooiste hutten bouwen. Tijdens de 
Buitenspeeldag kan het allemaal! Dus leg de tablets in 
de kast en laat straten afsluiten zodat kinderen ‘buiten 
gewoon’ lekker buiten kunnen spelen. En dat is waar 
het de initiatiefnemers Jantje Beton en Nickelodeon om 
gaat! 
Buitenspelen must voor ieder kind 
Wat is er leuker voor kinderen dan avontuurlijk buiten-
spelen met vriendjes? Buiten gaat een nieuwe wereld 
voor hen open en tijdens het spelen leggen ze een 
stevige basis voor later. Buitenspelen lijkt vanzelfspre-
kend, maar dat is het niet. Maar liefst 1 op de 5 kinderen 
speelt niet of slechts één keer per week vrij buiten. En 
dat terwijl buitenspelen kinderen vrolijk en blij maakt. 
En nog belangrijker: buitenspelen prikkelt de fantasie 
en is goed voor de sociale vaardigheden, gezondheid 
en motoriek. Juist in een tijd waarin 80% van de kin-
deren niet genoeg beweegt en veel speelomgevingen 
zijn verwaarloosd, kan hier niet voldoende aandacht 
naar uitgaan. Zet daarom snel een actief en mooi pro-
gramma op touw en bezorg de kids een waanzinnige 
dag! Kijk voor praktische tips op www.buitenspeeldag.
nl. Vorig jaar werden er op meer dan 1.000 locaties bui-
tenspeelactiviteiten georganiseerd door gemeenten, 
scholen, buurtverenigingen, ouders en kids! Doet u ook 
weer mee? 
Aanmelden 
Aanmelden kan op www.buitenspeeldag.nl. Organisa-
toren ontvangen een gratis handig en leuk actiepakket 
met promotiemateriaal. 

AgENdA
Eetcafé het pruttelpotje
Maandag  8 en 22 juni. Het begint om 17.00 en duurt 
tot ±20.00 uur. We gaan om 18.00 uur aan tafel. Adres: 
Het Paradijs (achter de Paddenstoel), Hofland 33, 
3641 GA Mijdrecht. Aanmelden via: 06-12888962,  
hetpruttelpotje@gmail.com.
Rollator spreekuur
Op 19 augustus in de Kom, Mw. van Wieringenplein, 
Mijdrecht. Bent u niet in de gelegenheid om naar het 
spreekuur te komen en heeft u wel hulp nodig, dan kunt 
u contact opnemen met Angélique Davis van Tympaan-
De Baat. Tel. 0297-230280.
Alzheimer Café Vinkeveen
Woensdag 10 juni van 19.30-21.00 uur in Zorgcentrum 
Zuiderhof, Futenlaan 50, Vinkeveen. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur. Het thema van deze avond is ‘Her-
senen niet laten zitten’. Gastspreker: Leo Neuteboom, 
sportdocent.
Mantelzorgsalon de Ronde Venen
Maandag 29 juni buitenspelletjes: jeu de boules, cricket
Waar? Buurtkamer Mijdrecht G. van Aemstelstraat 5. 
De middag begint van 13.30-15.30 uur.

Open tafels
Start weer na de vakantie. Maandelijkse Eetgroep bij-
eenkomst op de laatste donderdag van de maand  voor 
55 plussers. Een warme maaltijd met inloop vanaf 12:00 
uur en aan tafel om 12.30 uur in ‘het Paradijs’, adres: 
Hofland 33 (achter de Paddestoel), Mijdrecht. Nieuwe 
deelnemers kunnen zich aanmelden bij het Klanten 
Contact  Centrum.
Repair Café Mijdrecht 
Donderdag 11 en 25 juni is het Repair Café van 14.00-
16.00 uur open om samen te repareren! Locatie: Buurt-
kamer Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5, tel. 0297-
288466 (tijdens openingstijden). Een gratis kop thee of 
koffie staat voor u klaar!
Repair Café Vinkeveen
Maandag 15 juni. Elke 3e maandagochtend van de 
maand zijn de deuren open. Het Café start van 9.30-
12.30 uur. Tuinderslaantje 1,  Vinkeveen. U hoeft niet 
aan te melden, het is een open inloop.
Brunch in de Kweektuin
In de zomermaanden is er geen brunch. U bent weer 
van harte welkom op zondag 4 oktober vanaf 11.30 uur 
bij De Kweektuin, Tuinderslaan 10, 3641 PZ Mijdrecht. 
Op de 1e zondag van de even maanden is er voor 
65+ers uit De Ronde Venen gelegenheid om te brun-
chen bij de Kweektuin in Mijdrecht. Men dient zelf voor 
vervoer te zorgen. De brunch duurt van 12.00-14.00 
uur. Kosten €5,- zonder vervoer, €8,- met vervoer.

de nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
- Koffie en thee schenken in de recreatiezaal van Ge-

rardus Majella Bejaardenhuis in Mijdrecht. (13903)
- Wandelmaatje gezocht voor mevrouw Smaragd (67 

jaar) uit Mijdrecht, Tympaan-De Baat (13941)
- Scootmobiel/fietsmaatje gezocht voor dhr. van Dalen 

(67 jaar) uit Mijdrecht, Tympaan-De Baat (13942)
- Theater Ab-Art zoekt vrijwilligers. Ben jij onze social 

media expert? Stichting Ab-Art/Theater Piet Mondri-
aan Abcoude (13974)

- Houdt u van haken, breien of werken met de naaima-
chine en wilt u dit delen met anderen, dan bent u bij 
ons op het juiste adres. Amerpoort, loc. Kerkelanden 
Vinkeveen (14093)

- Ondersteunende kopieervrijwilliger gezocht! Careyn 
Maria-Oord Vinkeveen (14091)

- Gezellige maatjes gezocht. Zideris Mijdrecht (14096)
- Wellnessvrijwilliger voor Dag Activiteiten Centrum 

Maria-Oord, Careyn Maria-Oord Vinkeveen (14142)
Voor ruim 200 vacatures voor vrijwilligerswerk in de 
Ronde Venen of Uithoorn kunt u terecht op onze web-
site: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Wilt u overleg 
over de vacatures en / of uw mogelijkheden? Neem 
dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk via 
d.vantessel@stdb.nl of 0297-230280.

BUURTKAMERs dE RONdE VENEN
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren 
 (55 plussers). 
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
 info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu €5,-/€7,- 
 opgave op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Coördinator Pim Jongsma 
   (Wilnis/De Hoef/Mijdrecht), 
   0297-230280
   Coördinator Annemarie Keja 
   (Vinkeveen), 0294-284824
Mijdrecht, g. van Aemstelstr. 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur 
Eettafels: dinsdag en donderdag 12:00-13.15 uur (€5,-)
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur 
(€8,50 met drankje)
Wilnis, p. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee) 
tel. 0297-250692 
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur 
Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€5,-)
de Hoef, Oostzijde 45 (in de pastorie) 
tel. 06-57125450
Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 uur (€5,-)

pROgRAMMAOVERZICHT JUNI 2015
datum  activiteit bestemming ophalen v/a kosten
Maandag 1 juni Bibliotheek Mijdrecht 10.00 uur € 3,-
Woensdag 3 juni Jaarmarkt  Mijdrecht 13.00 uur € 3,-
Donderdag 4 juni Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,-
Vrijdag 5 juni Lunchen in De Sfeerstal Nieuwveen 11.00 uur € 9,-
Dinsdag 9 juni Maximapark Leidsche Rijn 12.30 uur € 12,-
Woensdag 10 juni Plusbus Diner De Waard Wilnis 16.30 uur € 3,-
Donderdag 11 juni Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,-
Vrijdag 12 juni De Sperwershof ‘s-Graveland 09.00 uur € 10,-
Maandag 15 juni Bibliotheek Mijdrecht 10.00 uur € 3,-
Woensdag 17 juni Stranduitje inclusief lunch Kijkduin 09.00 uur € 32,-
Donderdag 18 juni Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,-
Vrijdag 19 juni Vislunch Kop van de Haven IJmuiden 10.30 uur € 20,-
Dinsdag 23 juni Tuincentrum Intratuin Ter Aar 09.00 uur € 8,-
Woensdag 24 juni PlusBus Diner De Oude School Ter Aar 16.30 uur € 5,-
Donderdag 25 juni Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,-
Vrijdag 26 juni PannenkoekenrestaurantNoord Brabant Vreeland 11.00 uur € 8,-
Maandag 29 juni Bibliotheek Mijdrecht 10.00 uur € 3,-

In de omschrijving leest u wat bij de prijs is inbegrepen
*Inschrijven geschiedde op voorinschrijving en is helaas niet meer mogelijk! 

U kunt zich nog wel op de reservelijst laten plaatsen.
Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat

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

s

*

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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De ronde venen – Lijst 8 Ker-
nen is blij dat er recent is beslo-
ten om de zondagopenstelling in 
De Ronde Venen te verruimen. In-
woners en ondernemers vroegen 
hier al langer om en het is nu ein-
delijk een feit. Ook coalitiepartijen 
CDA, RVB, PvdA/GL stemden in 
met deze verruiming en dat druist 
in tegen het coalitieakkoord. De 
CU/SGP heeft zich hier netjes 
aan gehouden, maar laten weten 
geen consequenties te verbinden 
aan het besluit en de coalitie niet 
te verlaten. Wat is een coalitieak-
koord dan nog waard vraagt Lijst 
8 Kernen zich af. Het huidige co-
alitieakkoord is een wassen neus 
geworden.

Coalitie;
Lijst 8 Kernen wil snel duidelijk-
heid of de rest van de coalitie zich 
in het besluit van de CU/SGP kan 
vinden, hoe zij hierover denken of 
dat ze gewoon op de oude voet 

verder gaan. Het is in ieder ge-
val nog niet zeker of deze coali-
tie stand houdt waarmee het be-
stuur van De Ronde Venen voorlo-
pig nog onstabiel blijft.

Coalitieakkoord;
Lijst 8 Kernen wil weten wat dit 
betekent voor het coalitieak-
koord “Samen werken, samen 
zorgen”, omdat deze is vastge-
steld tot 2018. Fractievoorzitter 
Leonie Minnee: ‘De coalitie heeft 
het door de raad laten vastleggen 
en als daar dan iets in wijzigt is 
het logisch dat het dan ook terug 
komt in de raad. De status van het 
akkoord is nu onbekend en vraagt 
bovendien om aangepast te wor-
den, daarom willen wij het graag 
op de agenda.’

College;
Het is niet de eerste keer dat ook 
het college zich niet houdt aan de 
gemaakte afspraken van het coa-

Lijst 8 Kernen: ‘Coalitieak-
koord een wassen neus’

litieakkoord, maar gewoon haar ei-
gen weg gaat. Eerder besloot het 
college al te kiezen voor een eigen 
beleidsagenda in plaats van een 
collegeprogramma wat voorgelegd 
zou worden aan de raad. 

Duaal;
Het college staat los van de raad, 
althans zij zijn in principe in dienst 
van de raad om uit te voeren wat in 
meerderheid wordt besloten. In fei-
te is de huidige situatie in de ge-
meente heel duaal geworden. Het 
college kwam anders dan afgespro-
ken met een voorstel voor de ver-
ruiming van de zondagopenstelling 
en liet het verder over aan de raad. 
‘Heel duaal, maar wat is het coali-
tieakkoord dan nog waard. Het lijkt 
er in ieder geval op dat het coalitie-
akkoord een wassen neus is , aldus 
Leonie Minnee.

Raadsakkoord;
Er zijn altijd overeenkomsten in par-
tijprogramma’s, er zijn grote uitda-
gingen op de gemeente afgeko-
men en is het belangrijk dat er zo’n 
groot mogelijk draagvlak in de raad 
is voor de te nemen beslissingen. 
Lijst 8 Kernen is dan ook voorstan-
der om te komen tot een raadsak-
koord op hoofdlijnen. Leonie Min-
nee: ‘In een raadsakkoord leg je al-
leen vast waar je het als raad samen 
over eens bent en kan het college 
dit slagvaardig uitvoeren. Daarmee 
toon je daadkracht en geef je dui-
delijkheid naar de inwoners. Ande-
re thema’s waar vooraf geen over-
eenstemming is bereikt worden dan 
open en eerlijk besproken in de 
raad. Het college voert dan gewoon 
uit wat de raad besluit zonder partij- 
of persoonlijk belang. Door het hui-
dige coalitieakkoord op de agenda 
te zetten is een raadsakkoord mis-
schien wel dichterbij dan we den-
ken.’

Namens de fractie van Lijst 8

Huiskamer concerten in 
de Ronde Venen zijn in 
De Ronde Venen - In de afgelo-
pen maanden hebben er in De Ron-
de Venen een drietal huiskamer 
concerten plaats gevonden. Troupe 
A’dour stimuleert initiatieven van 
bewoners die graag zo’n ervaring op 
willen doen. De concerten worden 
in samenspraak met de bewoner(s) 
en Troupe A’dour samengesteld. 
Troupe A’dour regelt de musici. De 
bewoners nodigen hun gasten uit 
om een dergelijk concert bij te wo-
nen in de huiselijke sfeer.
De muziekkeuzes die worden ge-
maakt betreffen allerlei combinaties 

van instrumentale en vocale muziek. 
Het repertoire wordt dan ook afge-
stemd op de voorkeur van gastheer 
en gastvrouw. Het aantal gasten 
hangt samen met de beschikbare 
ruimte. Op de concerten die dit sei-
zoen al zijn gehouden, kwamen ge-
middeld 40 gasten op af terwijl een 
bescheiden entreeprijs geen enkele 
belemmering bleek.

De gastgevers onthalen de bezoe-
kers op een kop thee of koffi e met 
wat lekkers erbij. Na wordt een hap-
je en een drankje geserveerd.

Het eerstvolgende concert vindt 
plaats op 4 juni 2015 bij de familie 
Straathof-Ruizendaal in Waverveen. 
De toegang bedraagt � 17,00.

Op het programma staat: Marie 
Cornelie’s muzikale wereld waar-
bij haar dagboek, dat zij bijhield als 
hofdame van Anna Pavlovna, gema-
lin van koning Willem I, de bron is 
van het verhaal en waarin zij uitvoe-
rig haar muzikale belevenissen be-
schreef.
Het programma wordt verzorgd 
door Ekaterina Levental, zang, Iri-
na Parfenova, piano en Harry Imre 
Dijkstra, klarinet.

Reserveringen worden gemaakt per 
mail naar: w.straathof@kpnmail.nl 
of bellen (0297) 562235.

Lijst 8 Kernen zoekt 
kandidaat wethouders
De Ronde Venen – Lijst 8 Kernen is 
gericht op de toekomst op zoek naar 
kandidaat wethouder(s) voor moge-
lijke wethouderspost(en) in De Ron-
de Venen. Mensen die zich kandi-
daat willen stellen kunnen zich hier-
voor melden bij Lijst 8 Kernen. 
Op dit moment is er nog geen open-
staande vacature van wethouder in 
De Ronde Venen, maar Lijst 8 Ker-
nen wil zich op deze wijze oriënte-
ren of er mensen zijn die zich hier-
voor kandidaat willen stellen. Op het 
moment dat deelname aan het col-
lege dichterbij komt en een wethou-
derspost aan de orde is zal hierover 
meer informatie of een vacature ad-
vertentie te vinden zijn op www.lijst-

8kernen.nl.
Lijst 8 Kernen is altijd voorstander 
geweest van het openstellen van 
vacatures voor wethouders ‘Wij vin-
den het heel normaal dat een wet-
houdersvacature voor iedereen 
wordt opengesteld’, stelt fractie-
voorzitter Leonie Minnee. Vrijwel bij 
geen enkele partij is er sprake van 
een openbare vacature voor wet-
houder, want in de praktijk worden 
wethouders nog altijd intern ge-
vraagd. Lijst 8 Kernen is van me-
ning dat er genoeg externe ervaring 
rondloopt. Leonie Minnee: ‘We wil-
len echt iets in de politiek verande-
ren, dus ook wat betreft de wethou-
dersbenoemingen. Door af te stap-

pen van de gebruikelijke wijze van 
selecteren krijgen interne en exter-
ne kandidaten een gelijke behande-
ling en doorlopen ze dezelfde pro-
cedure. Dat maakt het wel zo open 
en eerlijk.’ 
Lijst 8 Kernen kan op voorhand aan-
geven dat een kandidaat wethou-
der het gedachtegoed van de par-
tij moet onderschrijven en met na-
me één van de kernwaarden van de 
partij; inwonersparticipatie. Daar-
naast is affi niteit met de gemeen-
te en het liefst geen uitgespro-
ken politieke voorkeur gewenst. Te-
vens moet de kandidaat wethouder 
snel beschikbaar kunnen zijn wan-
neer een wethouderspost beschik-
baar komt. Kandidaat wethouders 
mogen zich melden bij het secre-
tariaat van Lijst 8 Kernen; secretari-
aat@lijst-8.nl. Vervolgens wordt ie-
dere kandidaat over het vervolgtra-
ject geïnformeerd.

Kunstkaravaan langs de 
open ateliers
De Ronde Venen - Op zondag-
middag 31 mei tussen en 13.00 en 
17.00 uur trekt er een KUNSTKARA-
VAAN langs de Atelierroute Kunst-
RondeVenen. De karavaan, be-
staande uit leerlingen van Stichting 
Kunst Rond de Venen en leerlingen 
van de Jeugdtheaterschool Abcou-
de, zal verschillende optredens ver-
zorgen, geïnspireerd op één van de 
kunstwerken van de kunstenaar. De 
leerlingen geven hun eigen creatie-
ve reactie in de vorm van dans, mu-
ziek of theater op het kunstwerk. Een 

bijzondere ontmoeting met de kun-
stenaar volgt. In een knalgele Ame-
rikaanse schoolbus verplaatst de ka-
ravaan zich van atelier naar atelier. 
Kortom dit mag u niet missen! Pak 
uw fi ets en volg de gele bus voor een 
onvergetelijke mooie middag, brui-
send van kunst en inspiratie. De rou-
te van de karavaan: 13.07 de bus ver-
trekt vanaf Willisstee Pieter Joosten-
laan 24 in Wilnis,  naar het eerste 
atelier 13.15 eerste atelier Resi van 
Zijl, Energieweg 12 Mijdrecht
14.00 tweede atelier Marjolein Ber-

ger, Reiger 6 Mijdrecht
14.45 derde atelier Nico van Oos-
ten en Meike van Suchtelen, Oost-
zijde 64 De Hoef 15.30 vierde atelier 
Bep Blenderman, Kromme Mijdrecht 
32 De Hoef
16.15 vijfde atelier Henny Woud Clif-
fordweg 56, Waverveen. De rou-
te en tijdschema van de Kunstkara-
vaan kunt u ook nalezen op  www.
kunstrondevenen.nl. We zien u graag 
op zondag 31 mei bij de Open Ate-
lierroute van KunstRondeVenen! De 
Kunstkaravaan is geïnitieerd en ge-
fi nancierd door Stichting Kunst Rond 
de Venen. Het concept is ontwikkeld 
door Jeugdtheaterschool
Abcoude. De Kunstkaravaan is mo-
gelijk gemaakt met subsidie van De 
Gemeente De Ronde Venen.

Noah Boogaard kwalifi ceert zich 
voor NK Baan Inline-Skaten
Regio - Na afl oop van het schaats-
seizoen 2014 - 2015 is Noah Boog-
aard vanaf april alweer in voorberei-
ding op het nieuwe schaatsseizoen. 
Inline-Skaten (skeeleren) was altijd 
al een onderdeel van zijn zomer-
training voor het schaatsen, maar 

dit seizoen doet hij voor het eerst 
mee aan wedstrijden op de baan. 
Zowel aan landelijke als aan Euro-
pese wedstrijden. Tijdens de lan-
delijke wedstrijden heeft Noah pri-
ma gepresteerd en heeft zich ge-
plaatst voor alle afstanden op het 

NK Baan Inline-Skaten. Hij komt uit 
op 300 mtr, 500 mtr, 1000 mtr, pun-
tenkoers en afvalkoers. Dit betekent 
voor Noah het derde NK in 2015. 
Na zijn eerdere deelname aan twee 
schaats NK’s. Het NK Baan Inline-
Skaten wordt in het weekend van 29 
tot en met 31 mei 2015 verreden in 
Purmerend. Naast de junioren zul-
len daar ook de senioren - inclusief 
alle nationale toppers - aan de start 
verschijnen.
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ABC Bridge club
Regio - Op 21 mei hebben we weer 
met een volle zaal gebridged. Het 
was deze morgen weer vrij bridgen 
hetgeen betekend dat er wat losser 
wordt gespeeld, meer gokjes wor-
den gewaagd, en het doublet va-
ker ingezet. Dat allemaal hoopvol 
gericht om een mooie score te be-
halen of liever zo hoog mogelijk te 
eindigen. Na het openingswoord-
je van de voorzitter, werden de sei-
zoen kampioenen gehuldigd, vori-
ge week was het al duidelijk wie dat 
waren maar er werd nog eens goed 
berekend en toen werden het toch 
weer  in de A lijn Cinny en Hetty. In 
de B lijn verrassend Miep en Made-
lon. Beide paren kregen een heerlij-
ke fles wijn voor deze prestatie.

De Zittinguitslag van deze morgen 
was, in de A Lijn werden eersten het 
paar Riet en Nel met een mooie sco-
re 61,67 % goed gedaan hoor. Twee-

de werden Lenny en Jan met 57,92% 
vorige week eerste en nu tweede  
supper! Op de derde plaats eindig-
den Ada en Roelie met 55,00% jul-
lie waren vorige week tweede en nu 
derde, goed gedaan meisjes!
 
In de B lijn was er een gedeelde eer-
ste plaats met een hele hoge sco-
re van  65,10% die werden gehaald 
door de paren Wies  en Greet en 
Lyda en Jan. Blij gingen de armen 
van Lyda omhoog zij was zeer ver-
rast. Ook heel goed van Wies, vo-
rige week was zij ook al eerste. De 
tweede plaats vervalt in dit geval 
dus werden derden Joop en Han-
ny met 57,29%, jullie  voelen el-
kaar goed aan als een nieuw zijn-
de bridge paar.
Volgende week de laatste ochtend 
van dit bridge seizoen, helaas maar 
ook even fijn om daarna op vakan-
tie te gaa.

Bingo voor de Zonnebloem
Regio - Op donderdag 21 mei was 
er weer een activiteit van De Zon-
nebloem Uithoor/Amstelhoek. Twin-
tig gasten en een drietal vrijwilligers 
waren uitgenodigd voor een Bingo-
middag in de Praktijkschool in Uit-
hoorn. De middag werd geheel ver-
zorgd door acht leerlingen van de-
ze school. Juf Laura en de kinderen 
hadden alles uit de kast getrokken 
om het de gasten naar de zin te ma-
ken. Om half twee werd begonnen 
met koffie/thee met daarbij natuur-
lijk iets lekkers. Er werden twee ron-
den bingo gespeeld en als er weer 
een prijswinnaar bekend was kwam 
een van leerlingen de prijs netjes 
bij de prijswinnaar afleveren. Hoe-
wel de aanwezige gasten zich nog 
heel goed wisten te weren gingen er 
een aantal leerlingen tussen de gas-
ten zitten om daar waar nodig een 
helpende hand toe te steken. Bij het 
begin van de middag was op de prij-
zentafel al te zien dat er deze mid-
dag niemand zonder prijs naar huis 
hoefde te gaan. Na de tweede ron-
de werd het tijd voor een glaasje fris 
dat werd geserveerd met een lekker 
cupcake die door de leerlingen zelf 

was gemaakt. Er was nog een derde 
ronde gepland, maar die werd ver-
vangen door een andere activiteit. 
Alle gasten mochten een enveloppe 
trekken en in de enveloppe zat een 
briefje wat de prijs was. Dit varieer-
de van mooie met de hand gemaak-
te schaaltjes, handgemaakte tegels 
met een afbeelding van een van de 
kerken in Uithoorn tot planten en 
bakjes fruit.

Nadat iedereen dacht dat de mid-
dag was afgelopen kwam Juffrouw 
Laura nog met een verrassing voor 
alle deelnemers. In het begin van 
de middag was een mooie foto ge-
maakt van de deelnemers en iede-
re gast kreeg een fotootje dat was 
ingelijst in mooie door de leerlin-
gen zelf gemaakte lijstjes. Een ge-
weldige middagvoor de gasten van 
De Zonnebloem. Dat het werd ge-
waardeerd was duidelijk te mer-
ken aan het applaus dat bij de af-
sluiting klonk. Leerkrachten en leer-
lingen van de Praktijkschool, jullie 
hebben de gasten weer een gewel-
dige middag bezorgd waarvoor har-
telijk dank. 

Duivenvereniging 
P.V. Rond de Amstel
Regio - Er waren deze week twee 
vluchten. De eerste vlucht was uit 
Feluy 193 km en dat werd in een 
rap tempo afgelegd. De duiven wa-
ren om 08.45 gelost en de eerste 
duif werd geklokt om 10.58 door H. 
Half en de tweede duif werd geklokt 
door R. den Boer 10.58 en de derde 
duif A.M. Duivenvoorde 10.57. Toen 
wachten op de eerste Fond vlucht 
uit Frankrijk 524 km. De duiven wa-
ren om 08.30 gelost en de eerste 
duif werd geklokt Om 15.20 door 
Peter Bosse, de tweede duif door 

H.C. Pothuizen 15.27 en de derde 
duif door H. Half 15.30. De duiven 
kwamen goed naar huis na gemid-
deld zo een 7 uur vliegen. 

Einduitslag 

1 H.Half - 1 Peter Bosse
2 R. den Boer - 2 H.C.Pothuizen
3 A.M. Duivenvoorde - 3 H. Half
4 Th. Kuylenburg - 4 K. Roelofsen
5 M.v/d Hoort - 5 P.J.Schaik
6 Peter Bosse - 6 H.Hendriks
7 H.C. Pothuizen - 7 Th. Kuylenburg 

Nieuwe fietstocht in 
groene ring van Amsterdam
Uithoorn - Op zondag 31 mei 2015 
organiseert de Uithoornse Wie-
ler Trainings Club de 2e editie van 
de Triangel toertocht. Deze prachti-
ge toertocht met afstanden van 60 
en 100 kilometer ten zuidwesten 
van Amsterdam is een initiatief van 
UWTC in samenwerking met Toer-
club Weesp en Toerclub Amster-
dam. De drie clubs organiseerden 
vorig jaar met succes de eerste edi-
tie van deze fietstocht en besloten 
daarna snel om dit jaar te continu-
eren en uit te breiden met een ex-
tra afstand. Na de kwaliteitsbeoor-
deling van de landelijke fietsbond 
NTFU, die de nieuwe fietstocht een 
kwaliteitsster toekende, was die 
keuze niet moeilijk.

Nieuwe route
De start in Uithoorn is bij het club-
gebouw van UWTC aan de Europa-
rei 3. De beide routes zijn door de 
organisatie uitgepijld en dus mak-
kelijk te volgen. Vanuit Uithoorn 
gaan beide afstanden eerst naar 
Sloten voor de eerste koffiestop bij 
het Velodrome, dé overdekte wie-

lerbaan van Nederland. Daarna 
volgt de 100 km route Amsterdam 
Zuidoost en doorkruist het vesting 
Weesp met haar historische binnen-
stad. Hier is de koffiestop aan de 
Papelaan bij de Toerfietsclub waar 
naast koffie ook thee, frisdrank en 
koek te verkrijgen is. De 60 km rou-
te heeft een stop in Amsterdam en 
verlaat de hoofdstad bij Ouderkerk 
om vervolgens langs de Amstel te-
rug te keren in Uithoorn. Sanitaire 
voorzieningen en ruime parkeerge-
legenheid bij de start. 

Routebeschrijving
De routes zijn volledig uitgezet met 
pijlen. Een routebeschrijving op pa-
pier is ook beschikbaar en boven-
dien kan de GPS-track van de volle-
dige route worden gedownload via 
www.uwtc.nl.

Wijze van inschrijven
Inschrijven kan alleen aan de start 
op zondag 31 mei 2015 tussen 09.00 
- 10.00 uur bij het clubgebouw van 
UWTC aan de Europarei 3. Inschrijf-
geld e4,00. Leden betalen e3,00.

Kom trainen voor Polderloop
Uithoorn - Eind juli wordt in De 
Kwakel de traditionele Feestweek 
georganiseerd. Ook dit jaar maakt 
de Kooyman Polderloop deel uit 
van de festiviteiten. Op donder-
dag 30 juli kunnen sportievelingen 
zich melden aan de start van loop-
jes over 1, 4 of 10 kilometer. In 2014 
gingen verdeeld over de verschillen-
de afstanden bijna 800 enthousias-
te lopers van start. Hardlopen is een 
sport voor iedereen. Leeftijd of snel-
heid spelen geen rol. Toch is het ver-
standig om les te nemen als je eraan 
wilt beginnen. Zo blijf je blessures 
de baas. Meedoen aan de Polder-
loop is een ervaring die je niet mag 
missen. Ga maar na: startschot, ap-
plaus, medaille. En je legt de basis 
voor een gezonde lifestyle. Wil je 
goed beslagen ten ijs komen, volg 
dan eerst een hardloopcursus bij at-
letiekvereniging AKU. In een perio-
de van 12 weken word je conditio-
neel klaargestoomd voor deelname 
aan de 4 of 10 kilometer van de Pol-
derloop. De cursus is zowel geschikt 
voor absolute beginners als voor lo-
pers die al enige ervaring hebben 
opgedaan. En na de Polderloop kun 
je doortrainen voor Uithoorns Mooi-
ste, die in januari 2016 zal plaats-
vinden. Deelname aan een evene-
ment is uiteraard geen verplich-
ting. Plezier in bewegen en contact 
met medelopers staan bij AKU voor-
op. Maar als de marathon van New 
York je ultieme droom is, dan wijzen 

we jou natuurlijk graag de weg naar 
de finish.

Deskundige begeleiding
Onder leiding van gediplomeer-
de trainers word je conditie bijge-
spijkerd, maar ook aspecten als li-
chaamskrachtkracht, looptechniek, 
ademhaling, blessurepreventie, voe-
ding, schoeisel en kleding komen 
uitgebreid aan de orde. AKU is een 
mensgerichte vereniging. Daarom 
bieden we een persoonlijke bege-
leiding en een persoonlijk schema.

De cursus gaat van start op dinsdag 
12 mei. De kosten voor deelname 
voor de hele periode van 12 mei tot 
en met januari 2016 bedragen e 95,- 
inclusief een startbewijs voor de 
Polderloop en Uithoorns Mooiste en 
een gratis editie van hardloopmaga-
zine Runner’s World. Je bent voor 
dat bedrag lid van AKU en tevens 
aangesloten bij de Atletiekunie en 
daarmee verzekerd tijdens trainin-
gen en wedstrijden. We verzamelen 
om 19.15 bij clubhuis Het Klokhuis 
van AKU op sportpark de Rand-
hoorn. In totaal kun je drie keer per 
week trainen, waarvan twee keer op 
onze fraaie atletiekaccomodatie, on-
der begeleiding van gediplomeerde 
trainers. Als je besluit lid te worden 
van AKU betaal je pas contributie 
vanaf 1 januari 2016. Meer weten 
of aanmelden? rene.noorbergen@
gmail.com

Argon Sportdag 2015

Argon opnieuw langs AFC 

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
23 mei vond de jaarlijkse sportdag 
plaats voor de pupillen van de inter-
ne competitie, de F en de E. Ruim 
150 enthousiaste jongens en meis-
jes verzamelden om 10.30 uur aan 
de Hoofdweg in Mijdrecht om uit-
leg te krijgen over de vele spelon-
derdelen. Nadat de begeleiders de 
teams bij elkaar verzameld hadden 
werd om 11.00 uur de onderlinge 
strijd aangegaan tijdens de diverse 
spelonderdelen. 

De technische vaardigheden wer-
den op de proef gesteld tijdens 
het dribbelen, het puntenspel, het 
doelschieten en het footgolfen. Bij 
de hindernisbaan en het zitvoetbal 
werd gewerkt aan de teambuilding 
en tot slot konden de kinderen zich 
helemaal uitleven op de stormbaan. 
Nadat de kinderen moegestreden 
waren van de spellen, moest de mo-
tor opnieuw worden opgeladen voor 
het allerlaatste sportieve onderdeel 
van de dag, de hardloopwedstrijd. 
Per team werd een rondje hard ge-
rend, waarna de eerste van ieder 

team doorging naar de finale. Het 
werd een verbeten strijd waarbij de 
kinderen soms tot het gaatje moes-
ten om als eerste de eindstreep te 
halen. In de finale werden de finalis-
ten enthousiast aangemoedigd door 
alle kinderen en begeleiders. Uitein-
delijk gingen Tivor van der Hoek bij 
de F-pupillen en Keith van Asselen 
bij de E-pupillen er met de eerste 
prijs vandoor. De sportdag werd af-
gesloten met een loterij waarbij leu-
ke prijzen konden worden gewon-
nen. Ondertussen werd het vuurtje 
op het veldje opgestookt en werd 
de BBQ in gereedheid gebracht. De 
deelnemers van de sportdag, hun 
ouders, broertjes en zusjes genoten 
in een stralende zon van een hapje 
en een drankje en kon worden terug 
gekeken op en hele leuke dag. Met 
dank aan de Evenementencommis-
sie van Argon, Jordy Wouters, Jan 
Dekker, John en Patricia Rosbergen, 
de Lijnkijkers, AH Leicester, Bow-
lingcentrum Mijdrecht, de vele vrij-
willigers en uiteraard de pupillen 
zelf, werd de Argon Sportdag 2015 
wederom een zeer geslaagde dag.

Mijdrecht - In de tweede wedstrijd 
tegen AFC was Argon opnieuw ef-
fectiever dan de Amsterdammers. 
Zonder echt grote inspanning won 
Argon ook deze wedstrijd, nu met 
2-0. Beide doelpunten kwamen van 
de voet van Epi Kraemer, die in bei-
de helften het net trof. Door deze uit-
slag heeft Argon zich geplaatst voor 
de volgende ronde. De tegenstan-
der is een bekende uit de kompetitie: 
Veensche Boys uit Nijkerkerveen dat 
Benschop in twee wedstrijden kans-
loos liet, de Benschoppers mogen 
het weer in de tweede klas proberen. 
Een tegenvaller voor AFC was dat 
het na vier minuten spelen al Thijs 
de Graaff moest missen vanwege 
een blessure, Dwayne Wondel ver-
ving hem. Nadat Van Nieuwkerk, Pel 
en Gedik in aanvallend opzicht eni-
ge speldenprikjes hadden uitgedeeld 
was een leuke aanval over drie schij-
ven eigenlijk een goed moment voor 
Argon om de score te openen maar 
Epi Kraemer schoot in goede posi-
tie over het AFC doel. Een afstands-
schot van Floris Mulder belandde op 
het dak van het doel en het publiek 
veerde even op na een actie van Ste-
ven Tichelaar maar hij beroerde al-
leen het zijnet aan de buitenkant. Op 
slag van rust kwam dan toch het eer-
ste doelpunt, via een actie van Jes-
se van Nieuwkerk kwam de bal met 
enig geluk en hulp van de AFC ver-
dediging bij Epi Kraemer die de bal 
nu wel de goede richting gaf. 1-0.

Slotfase
AFC probeerde het een via Gijs 
Roodbeen maar keeper Antonioli 
stond op de goede plaats. Ook in de 
slotfase was AFC dichtbij maar Ar-
gondoelman Romero Antonioli tik-
te de bal over de doellat. De twee-
de helft controleerde Argon de wed-
strijd en kwam het alleen in de be-
gin- en slotfase gevaarlijk opzetten. 
Eerst was er een voorzet van Krae-
mer die door Wilco Krimp werd inge-
kopt maar wel in het zijnet. Ook Os-
car Leune bracht Bas Pel in stelling 
maar de bal kwam via een ongeluk-
kige kluts toch weer bij een AFC ver-
dediger. AFC bleef wel leuk combi-
neren maar echt gevaarlijk werd het 
in aanvallend opzicht niet. 
In de slotfase mochten Riad Lilipaly, 
Ian van Otterlo en Wouters Winters 
wat speelminuten maken. Ian van Ot-
terlo vuurde wel op doel maar doel-
man Jort Berghuis tikte de bal over 
de lat. De hoekschop leverde op-
nieuw een mogelijkheid op voor Van 
Otterlo maar ook nu greep Berghuis 
goed in. Dat deed Berghuis niet toen 
hij een duel aanging met Epi Krae-
mer, Kraemer verschalkte de doel-
man en schoot daarna vanaf halver-
wege de achterlijn toch in het doel 
en daarmee de eindstand op 2-0 
bracht. Zaterdag a.s. komt Veensche 
boys op bezoek voor het vervolg van 
de nacompetitie. 

Foto: sportinbeeld.com

Sportdag Vlinderbos weer 
een groot succes
Wilnis - Afgelopen woensdag 21 mei 
vond de jaarlijkse sportdag van Jena-
planbasisschool Vlinderbos plaats op 
het terrein van CSW. Het was nog even 
spannend of het door kon gaan. Geluk-
kig werkte het weer mee en werd het 
een mooie en droge ochtend, waar alle 
kinderen genoten van vele spellen en 
sportieve workshops. Daarna volgde 

nog de estafette, waarin groepjes met 
kinderen uit alle groepen tegen elkaar 
strijden om het “gouden stokje” te win-
nen en een jaar lang van de roem van 
de winst te kunnen genieten. De sport-
dag werd afgesloten met een ijsje, ge-
sponsord door supermarkt Jumbo in 
Wilnis. Vlinderbos kan weer terugkij-
ken op een zeer geslaagde ochtend!

MD1 CSW: Goed, Beter, Best
Wilnis - Het hoogste spelende team 
van de 4 CSW D Meisjes elftallen 
heeft in het seizoen 2014/2015 uit-
stekend gepresteerd. De 15 voor-
af geselecteerde meiden vormden 
in het lopende seizoen een steeds 
hechtere eenheid en groeide naar 
een niveau, dat in de wijde omtrek 
niet te vinden is. Gedurende het eer-
ste deel van het seizoen, toen nog 
als D5M, speelden ze in de jongens-
competitie op een gemiddeld niveau 
in de eigen regio. Begin januari sloot 
de ploeg van trainster Iris van Dijk de 
competitie af met een keurige derde 
plaats op de ranglijst. Ook in de be-
kercompetitie van de jongens bleef 
het team fier overeind. Eerst werd 
in de poulefase met tegenstand van 
Argon, Hertha en Kockengen de eer-
ste plaats bereikt. Vervolgens moes-
ten in de knock out fase er nog 2 te-
genstanders aan geloven, alvorens 
de jongens van Ouderkerk fysiek 
net iets te sterk waren. In de twee-
de competitiehelft ging de ploeg op 
uitnodiging van de KNVB meespelen 
in de nieuw opgerichte hoofdklasse. 
De beste meisjesteams uit de meis-
jes- en de jongenscompetitie wer-
den bij elkaar geharkt en het avon-
tuur kon beginnen. Onder de naam 
ME1 slaagde CSW met vlag en wim-
pel voor deze krachtproef. Na 12 
wedstrijden, 36 punten en een doel-
saldo van 52 tegen 5 werd de MD1 
zaterdag kampioen zonder ook maar 
1 punt te hoeven inleveren. Ze lieten 
zien, veel te goed te zijn voor dit toch 
wel sterk geselecteerde gezelschap. 

Zaterdag vormde Buitenboys als 
nummer 2 nog een soort uitdaging 
voor het team van Iris, maar daar 
bleek weinig van. Donna schoot 
de eerste bal op een steekpas van 
Noa binnen. Daarna volgde Michel-
le  (over de grond in het hoekje), An-
nabel, (met het puntje uit een cor-
ner)  en Dana met een fraai boog-
balletje net in het hoekje. 
Ook in de tweede helft volgden nog 
vier doelpunten; Michelle, Dana, Ro-
my en nogmaals Michele legden het 
gapende gat met de concurrentie 
medogenloos bloot. Omdat de ploeg 
woensdagavond graag de beslis-
singswedstrijd van het eerste heren-
team wilde volgen, moest er zater-
dag een paar uur later opnieuw wor-
den gespeeld, nu tegen Zuidvogels. 
Het eindigde na een gezapig partij-
tje en een goal van Zara Fokker in 
een 1-0 overwinning voor CSW. De 
MD1 is een mooi voorbeeld van de 
CSW meisjesvoetbalopleiding, waar-
in talenten binnen enkele jaren kun-
nen doorgroeien naar een hoog ni-
veau en met plezier in het spelletje. 
Meer dan 30 jaar ervaring staat hier 
garant voor. Vanaf 5,5 tot 6 jaar kun-
nen meisjes geplaatst worden in een 
team met meisjes van het niveau, dat 
bij ze past. Het minikamp van de af-
gelopen dagen, ook voor meisjes van 
de F, E en D leeftijd is een voorbeeld 
van de sfeer, waarin jonge meisjes 
bij CSW opgroeien. Voor info: Ber-
tus Vrielink, tel 0297 285291 Voor 
aanmelding: CSWilnis.nl/clubinfo 
/inschrijven
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CSW 1Huldiging

Na de sidderende beslissingswedstrijd op 13 mei jongstleden, 
die na verlenging met 3-2 werd gewonnen van Argon, was op 
zaterdag 23 mei de huldiging voor de ware kampioenen van de 
2e klasse, CSW 1.  In de middag waren alle selectiespelers als 
supporter al aanwezig bij de wedstrijd in de nacompetitie tussen 
CSW2 – AMVJ2, die helaas verloren werd.
Na die wedstrijd was er een BBQ geregeld, waar iedereen heer-
lijk van genoot. De sfeer was toen al optimaal en vele suppor-
ters en sponsors stroomden binnen. Om 19.00 uur kregen de 
heren de kampioenschaal overhandigd van bestuurslid techni-
sche zaken Adriaan Vis en begon de rondrit. Dit was geen platte 
kar zoals was aangekondigd, maar de enige echte prachtig ver-
sierde koninklijke cabrio-bus. De feestende spelers werden uit-
gezwaaid door een honderdtal supporters. Langs de route, die 
vooraf niet bekend was gemaakt, stonden desondanks overal 
supporters met vlaggen en toeters en bellen de mannen toe te 
juichen. De stemming op de bus was in 1 woord geweldig. Het is 
ook niet niks om na 1 jaartje in de 2e klasse gelijk weer te pro-
moveren naar de 1e klasse! Na een stuk door Wilnis gereden te 
hebben ging de bus richting Mijdrecht waar ook nog even een 
bezoekje aan Argon werd gebracht. Enerzijds een beetje plage-
rig, maar anderzijds ook om ze te feliciteren met hun winst in 
de nacompetitie op AFC. Tientallen Argonauten applaudisseer-
den spontaan. Dat een aantal de bus bekogelde met eieren kon 
de pret niet drukken, er werd vrolijk verder gefeest. Na ongeveer 
een uur was de bus weer terug bij CSW, alwaar het sfeerteam 
de parkeerplaats had versierd en de kampioenen ontvingen met 
een super mooie ontvangst vol vuurwerk, fakkels en vlaggen. In 
de kantine werd de huldiging nog eens dunnetjes overgedaan 
en kregen de mannen allemaal een mooie herinnering aangebo-
den op een leuke manier met een komische noot. Daarna barst-
te het feest helemaal los en werd er samen met de supporters en 
sponsors tot midden in de nacht gedanst en gezongen.
CSW wil hierbij graag haar dank uitspreken naar iedereen die 
dit seizoen en specifi ek dit kampioensfeest onvergetelijk heb-
ben gemaakt. Met name de sponsoren Stieva Metaalgroep, 
Schildersbedrijf Van Zuijlen, G. Brouwer & Zn, Assuline, Bv-
CM+, Spelt,  V.O.F.G. de Haan & Zn, Rabobank, Renovar - Pro-
jecten, W.P. de Jong, Advisor ICT Solutions en Fronik. Daarnaast 
alle vrijwilligers met in het bijzonder het sfeerteam en het kan-
tinepersoneel. CSW hoopt op net zo veel, misschien zelfs nog 
ietsje meer, steun in het aankomende seizoen in de 1e klasse.
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J18 winnen bekerfinale als 
hommage aan Hans Van Dijk

Succesvol vriendinnetjes- en 
vriendjestoernooi bij HSV’69

Geslaagde 1e editie Schoolvoetbal 
groep 2 basisscholen Vinkeveen

Hertha C4 net geen kampioen

Mijdrecht - Dinsdag 19 mei over-
leed na een kort en heftig ziekbed 
het gezicht van Argon Basketball. 
Hans van Dijk was 40 jaar onze 
voorzitter en drijvende kracht ach-
ter onze vereniging. Afgelopen zo-
mer heeft Hans van Dijk nog een 
Koninklijke onderscheiding gekre-
gen tijdens ons jubileumfeest op 
het Raadhuisplein. 

Tijdens de Algemene Leden Ver-
gadering in november 2014 werd 
hij benoemd als Lid van Verdien-
ste voor al zijn werkzaamheden. 
Hans van Dijk is vanaf de oprich-
tingsvergadering op 14 augustus 
1974 voorzitter geweest van Bas-
ketball Vereniging Argon en aan-
spreekpunt met de Nederlands 
Basketball Bond. Vanaf het begin 

De Hoef - Vorige week  werd  het 
jaarlijkse vriendjes- en vriendinne-
tjestoernooi voor de handbal geor-
ganiseerd in de Hoef. Er was een ho-
ge opkomst! Veel aanmeldingen van 
kinderen uit de Ronde Venen en Uit-
hoorn. Om 15.00 uur begonnen we 
met een algehele warming up door 
Barbara.  Daarna gingen de kinde-
ren in groepjes het handbalveld op 
om diverse handbalspellen onder de 
knie te krijgen. Om 16.15 uur werden 

de nieuw geleerde regels en vaardig-
heden uitgetest in een heus hand-
baltoernooitje. Dit leverde een aantal 
leuke wedstrijdjes op met enthousi-
aste kinderen. Om 17.00 uur brulde 
de oranje leeuw dat het einde van het 
toernooi in zicht was en kregen alle 
kinderen een oorkonde en de nodi-
ge versnaperingen. Dankzij de hulp 
van de vele vrijwilligers was ook de-
ze middag weer zeer geslaagd. HSV’ 
69 kan nog best wat handbalsters/

Vinkeveen - Onder prima om-
standigheden heeft woensdag-
middag 20 mei 2015 de eerste 
editie van het Schoolvoetbal voor 
groep 2 voor scholen uit Vinke-
veen plaats gevonden. Bijna 30 
kinderen van de Pijlstaart School, 

De Sint Jozef School en De Scha-
kel hebben hieraan deelgenomen. 
Aangemoedigd door een gro-
te groep ouders, broertjes, zusjes, 
opa’s en oma’s bleken deze jon-
gens en meisjes al over veel voet-
baltalent te beschikken. Met veel 
plezier werd aan de wedstrijden 
deelgenomen. Tussendoor werd 
een lekker ijsje gegeten in de kan-
tine van Hertha. Na de finalewed-
strijden werden alle kinderen be-

dankt voor deelname en kon-
den alle deelnemers en broertjes 
en zusjes genieten van een ech-
te voetbalsnack. Alle deelnemers 
krijgen nog een teamfoto uitge-
reikt via hun school. Hertha heeft 
speciaal voor kinderen van 5 en 6 
jaar Minivoetbal in het leven ge-
roepen. 
Op dinsdagmiddag wordt geza-
menlijk getraind en op zaterdag 
wordt bij Hertha onderling gevoet-
bald. Kinderen kunnen geheel vrij-
blijvend 3 keer komen meetrai-
nen. Stuur een mail naar info@ 
hertha.nl om je aan te melden. Heb 
je vandaag meegedaan en je wilt 
je al definitief aanmelden voor Mi-
nivoetbal doen dat dan via www.
hertha.nl/club-info/aanmelden-lid

De Hoef - Gespannen maar met 
veel vertrouwen werd naar de laat-
ste wedstrijd uitgekeken en lag 
het  kampioenschap zeer dichtbij 
en  was de datum voor een vreug-
devolle BBQ al vastgesteld...en ja-
wel de bloemboeketten van het 
bestuur  lagen al te geuren in de 
auto van de coördinator van de C 
elftallen ! Ondanks een licht over-
wicht  van de thuisclub was het 
Hertha die de kansen creëerde 
waarbij een doelrijpe kans door en 
counter van Jimmy van der Wilt en 
paar minuten later een   goed 
schot van Bim But  gevolg door 
nog  een goede aanval waarvan 
de bal door hem  helaas van dicht-
bij over de lat werd geschoten..Na 
pas 20 minuten een goede aanval 
HSV69 met een mooi schot die ge-
lukkig naast de paal ging  ander 
aanvallen volgde ..maar Wesley 
stond weer geweldig te kepen.

De gevaarlijkste speler van HSV 
69 was de super snelle behendi-
ge rechtsvoorspeler door een tac-

tische wissel door de nog felle-
re en snellere Stijn Brabander op 
hem te zette was de angel uit de 
aanval . Maar de ontlading  Kwam 
pas na 30 minuten toen Wouter 
na een zeer goede actie over links 
met een fraaie traptechniek de bal 
achter keeper schot en de stand 
op 0-1 bracht. Pal daarna was 
de thuis club even het spoor en 
maakte Bim But daarvan gebruik 
om 5 minuten later de 0-2  voor 
zijn rekening te nemen. De  2de 
helft was  net begonnen toen  Je-
roen een demonstratie gaf hoe 
een vrije trap moet worden geno-
men op plm. 30 meter trof de bal 
de onderkan van de bovenlat maar 
kwam helaas voor de lijn weer het 
veld in. De geheel uitgeslapen Bim 
But  maakte van de wedstrijd voor 
spelers  en aanhang een feest en 
een algemene gevoel van opluch-
ting door er eindelijk 0-3 van te 
maken. Maar Patrick Duikersloot 
tartte het bijgeloof en begon reeds 
de meegenomen bloemen uit zijn 
auto te halen...waardoor  hij niet 

Onvrede over ‘verminking’ 
van de polder
vervolg van de voorpagina

Niet in de laatste plaats over de kos-
ten die betaald worden uit een pot-
je dat gevuld wordt met gemeen-
schapsgeld en de verschillende ma-
ten waarin wordt gemeten ten aan-
zien van belanghebbenden. “Staats-
bosbeheer heeft de toegangen naar 
en in de polder voor natuurliefheb-
bers afgesloten in verband met het 
broedseizoen van de vogels. Maar 
een van de ‘natuurboeren’ zoals die 
zichzelf noemt trekt zich daar wei-
nig van aan want die verricht in het 
gebied gewoon werkzaamheden. 
Dat mag dan kennelijk wel, terwijl 
de reguliere agrariërs voordat die 
grappenmakerij van het ombouwen 
van de polder begon, gedurende die 
tijd tot aan 15 juni nog geen stap in 
de wei mochten zetten,” reageert 
Roeleveld op recente gebeurtenis-
sen. “Wat ook vreemd is dat de be-
trokkenen en alle omwonenden op 
27 maart in Zorgboerderij Amstel-

kade al kennis konden maken met 
het aannemingsbedrijf dat het werk 
in de polder zal gaan uitvoeren. Het 
bedrijf zou er al een vergunning 
voor hebben gekregen. Navraag op 
het gemeentehuis leert dat er op dit 
moment nog helemaal geen spra-
ke is van vergunningverlening. Ken-
nelijk gaat men er bij de Bovenlan-
den gemakshalve maar vanuit dat 
het onderling allemaal al is gere-
geld?... De bedoeling is dat deze zo-
mer wordt begonnen met de herin-
richting van de polder. Mij is verteld 
dat men aan dat moment zelfs een 
‘feestje’ wil gaan wijden. Hoe hypo-
criet kan je zijn als dat het begin is 
van een ‘poldermoord’ zoals ik het 
wil noemen. Ik wil er om wedden dat 
ook dan bij dat voor hen zogenaam-
de belangrijke moment de kritische 
pers niet welkom zal zijn.”

Natuurhobbyisme
Onder het toeziend oog van de Pro-
jectgroep Wilnisse Bovenlanden in-

vesteert de Provincie in samenwer-
king met de gemeenten De Ronde 
Venen, Nieuwkoop, het hoogheem-
raadschap en Staatsbosbeheer voor 
een miljoenenbedrag in de aanleg 
van 470 hectare zogenaamde ‘nieu-
we natuur’ in een gebied dat al een 
prachtige ‘boerennatuur’ had en 
heeft, compleet met allerlei fraaie 
bloemen- en plantensoorten, water-
partijen, rietkragen en weidevogels. 

Dat moet grotendeels verdwijnen. 
Een schoolvoorbeeld van een duur 
stukje onzinnig natuurhobbyisme. 
Steeds meer mensen vragen zich af 
of dit het grote bedrag aan gemeen-
schapsgeld wel waard is. Het is im-
mers maar ten faveure van een klei-
ne groep hobbyisten die van mening 
is dat de natuur ter plaatse moet 
worden terug gebracht naar de ‘oor-
sprong’ van vóór 1900 (verschraalde 
grond) zodat de ‘oorspronkelijke le-
vensvormen’ weer kunnen terugke-
ren… Niemand is tegen mooie na-

tuur en het behoud ervan. Maar om 
moedwillig heel veel geld te steken 
in een natuurproject om bestaan-
de natuur te vernietigen, roept wel 
vraagtekens en weerstand op of dat 
wel zo nodig is. De polder Groot-
Wilnis Vinkeveen had met een paar 
niet-kostbare aanpassingen ook in 
de lijn van de Ecologische Hoofd-
structuur kunnen worden opgeno-
men. Dan hadden met het geld dat 
was vrijgekomen wellicht de vaar-
routes door de rietlanden op de 
Nieuwkoopse Plassen voor de fluis-
terbootjes kunnen worden behou-
den. Straks is dat misschien voor-
bij omdat Natuurmonumenten geen 
geld meer over heeft om dit prachti-
ge gebied voor elektrovaarders toe-
gankelijk ten houden. Maar daar 
hoor je niemand over!

Het natuurproject moet in 2016 zijn 
afgerond en dan zal het volgens het 
rapport van de Wilnisse Bovenlan-
den tussen de 6 en 18 jaar duren 
voordat de door mensenhanden ge-
maakte natuur zich volledig heeft 
ontplooid en profileert. Er wordt 
gezegd dat er ook nog recreatieve 
mogelijkheden worden gecreëerd, 
maar dat moet men nog maar af-
wachten. In de nieuwe natuurge-
bieden is het de vraag of die er ooit 
zullen komen. 

handballers gebruiken.  Met name 
meisjes en of jongens van 7 en 8 jaar 
oud. Lijkt handbal je ook wel leuk? 
Kom eens een keertje meetrainen, 
geheel vrijblijvend. HSV’ 69 ligt aan 
de Schattekerkerweg 6 in De Hoef. 
Stuur een mail naar: Lyanne@van-
Loenen.net en al uw vragen worden 
beantwoord! Wist u dat er bij HSV 
geen wachtlijsten zijn?  Wist u dat je 
bij HSV elke week competitie speelt? 
Wist u dat het echt heel gezellig is 
om bij een kleine vereniging te spor-
ten? Wist u dat we elk jaar afsluiten 
met een Sport en Spel weekend voor 
de jeugd? Wist u dat handballen bij 
HSV niet duur is? Kom daarom ge-
zellig een keer meetrainen!

kon waarnemen dat thuisploeg op 
1-3 kwam...niet veel later....bleek 
de thuis ploeg  van de ontzetting 
van Hertha spelers gebruik te ma-
ken en maakte er zelfs snel 2-3 
van. Met het gevoel metal dat het 
kampioenschap toch wel binnen 
was kreeg de bekwame Keeper 
van het seizoen een publiek wis-
sel en werd zijn plaats ingenomen 
door de meegekomen eveneens 
goede Rens Duikersloot. 

Door de gegeven inzet  Hertha 
welke vochten als leeuwen was 
de organisatie en de koelbloe-
dig en mede de conditie ongewild 
aan het weg kwijnen...en zette de 
thuis ploeg een tandje bij totdat 
op de laatste minuut het kampi-
oensgevoel plotsklaps  verdween 
toen men de meegenomen reser-
ve doelman Rens Duikersloot pas-
seerde 3-3. De teleurstelling bij 
spelers was daardoor  aanzien-
lijk...op doelpunten verliezen van 
Victorie....de Haan uit ‘t Gooi was 
luid te horen in Het Groene hart.

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

verzorgde hij ook de ledenadmi-
nistratie, het wedstrijdsecretariaat 
en was actief als E scheidsrechter 
(waardoor hij op Rayonwedstrijden 
in heel het land floot). Tot op het 
laatst was hij daarnaast ook coach 
en trainer van diverse teams.  Af-
gelopen zaterdag speelde ons J18 
team de bekerfinale tegen het J16 
team van Cady ‘73 uit Capelle aan 
den IJssel. Gastheer voor de diver-
se bekerfinale wedstrijden waren 
de Quick Runners uit Huizen. 

De wedstrijd van Argon begon met 
een hommage aan Hans van Dijk 
en 1 minuut stilte. Gastheer Quick 
Runners bood Argon bloemen aan. 
Het was een indrukwekkend be-
gin van de wedstrijd. De jongens 
speelden met rouwbanden en on-
danks deze moeilijke start nam Ar-
gon gelijk de leiding in het spel. 
Toch lieten de jongens Cady ‘73 
een paar keer onnodig terugko-
men en daardoor was de wedstrijd 
voor de meegereisde ouders nog 
best spannend. 

Argon won de bekerfinale uitein-
delijk met 58-52. Ook gastheer 
Quick Runners vond het fijn dat 
het J18 team deze prijs als eer-
betoon aan Hans mee naar huis 
mochten nemen.

Twee districtskampioenen 
voor UWTC
Regio- Maandag 25 mei (2e Pink-
sterdag) stonden in heel Nederland 
de districtskampioenschappen wiel-
rennen op het programma. De wiel-
renners van Noord-Holland moch-
ten naar industrieterrein de Bever-
koog in Alkmaar, de thuisbasis van 
WV Noord-Holland. UWTC nieuwe-
lingen Menno van Capel, Sven Nij-
huis en Stijn Ruijter mochten al om 
09.00 uur aan hun kampioenschap 
beginnen op het snelle rondje van 
ruim 2 km op het industrieterrein. Er 
werd dan ook gelijk snel vertrokken 
met direct vele uitlooppogingen. 
Menno en Sven probeerde het ook 
maar niemand kreeg ruimte. Halver-
wege kwam er enige rust in het pe-
loton. Tijd voor Stijn om op avontuur 
te gaan. Samen met Ivar Immer-
zeel van de Amstel en Teun van Ga-
len van HRTC uit Hoorn pakte de-
ze 15-jarige Uithoornaar 15 secon-
den. In het peloton werd wel gerea-
geerd maar de Amstel en HRTC gin-
gen niet vol in de achtervolging om-
dat ze een ploeggenoot in de kop-
groep hadden zitten. 

Het werd een kat en muis spel 
waarbij de volgauto dan weer ach-
ter en dan weer voor de kopgroep 
ging rijden. Twee ronden voor het 
einde reed deze auto weer achter 
de kopgroep en was de zaak bijna 
beklonken. Halverwege de laatste 
ronde nam Stijn geen risico en liet 
zijn medevluchters achter om alleen 
over de finish te komen. Een mooie 
overwinning en dito titel, waarmee 
hij zich automatisch kwalificeert 
voor het NK. Menno werd 10e in de 
sprint van het peloton en Sven ein-
digde op de 23 e plaats. Bij de mas-

ters 50+ en 60+ reden UWTC leden 
Rene Oudshoorn en Ben de Bruin 
mee. Ben de Bruin reed verrassend 
naar de 3e plaats bij de 60+, en voor 
Rene Oudshoorn een 27e plaats bij 
de 50+. 
Bij de junioren alleen Bart de Veer 
aan start voor UWTC. Bart eindigde 
in het peloton op de 18e plaats. Ver-
der uitslagen van de UWTC leden: 
6 Harry van Pierre (masters 40+), 7 
Jeroen Breewel (elite) en 9 Steven 
Stenekes (elite). Ondertussen reden 
de Noord-Hollandse dames hun 
DK gezamenlijk met Zuid-Holland 
in Maassluis. Hier reed de 16-jari-
ge Lorena Wiebes uit Mijdrecht een 
zeer actieve wedstrijd bij de nieu-
welingen meisjes. Diverse ontsnap-
pingspogingen van andere rensters 
wist zij weer teniet te doen.  Lore-
na kwam als 2e uit de laatste bocht 
en wist vol sprintend de winst op te 

strijken. UWTC kan zeer tevreden 
zijn met deze twee jonge districts-
kampioenen!  

Druk weekend voor 
masters 60+ van UWTC
De masters 60+ reden ook op zater-
dag en zondag al een wedstrijd. Op 
zaterdag in Amersfoort en op zon-
dag in Maassluis. Bij beide wedstrij-
den wist John Tromp uit Kudelstaart 
de tweede plaats voor zich op te ei-
sen. Behaalde Guus Zantingh op 
zaterdag nog de 8e plaats, op zon-
dag kwam hij vlak voor de finish ten 
val. Hierdoor miste Guus een goede 
klassering en zal hij voorlopig even 
rustig aan moeten doen. Leen Blom 
finishte op zondag als 15e.

Jeugdronde van Uithoorn
Zondag 31 mei wordt de jeugdron-
de van Uithoorn verreden op het 
wielerparcours van UWTC rondom 
sportpark Randhoorn. Tussen 10.30 
en 15.30 uur zullen de diverse leef-
tijdscategorieën worden verreden. 
Publiek is van harte welkom om te 
komen kijken. Toegang is gratis.
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