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Ontwerpbestemmingsplan
Gosewijn van Aemstelstraat

KORT NIEUWS:

Zomers
wandelen in
Vinkeveen

Mijdrecht
Woningcorporatie
GroenWest wil aan de Gosewijn van
Aemstelstraat een appartementencomplex met 24 sociale huurwoningen bouwen. Om die ontwikkeling
mogelijk te maken, heeft het college
van B en W dinsdag 30 mei het ontwerpbestemmingsplan Gosewijn van
Aemstelstraat vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De appartementen komen op de plaats van de woningen aan de Gosewijn van Aemstelstraat 12-19. Hier staan nu acht verouderde (twee-onder-één-kap)woningen. Deze worden gesloopt om
ruimte te maken voor de nieuwbouw.

Vinkeveen - Elke woensdagavond vertrekt om 19.30 uur
een groep wandelaars vanaf
De Boei in Vinkeveen voor een
uurtje sportief wandelen. Deze sportieve activiteit begon dit
voorjaar en de deelnemers hebben de smaak te pakken! Nu
trainen ze voor de Weide Natuurmars op 17 en 18 juni, een
mooie tweedaagse in Vinkeveen met verschillende afstanden. Daarom willen zij doorgaan
en dat kan bij Spel en Sport!

Het ontwerp is nog niet definitief,
maar het complex krijgt vier bouwlagen. Op de begane grond komen bergingen en daarboven drie woonlagen.
Inloopavond 7 juni
Voordat de procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan van
start gaat, organiseert de gemeente samen met GroenWest een inloopavond. Deze vindt plaats op dinsdag 7
juni in het gemeentehuis. Tijdens de
avond kunnen bezoekers een toelichting krijgen en vragen stellen. Inloop
is mogelijk vanaf 20 uur, de avond
eindigt om 21.30 uur.

Het is even wennen op de nieuwe, maar nog niet afgewerkte, kruising met de Piet Heinlaan

Amstelhoek nu verkeersluw
Wie heeft poes
Kitty gezien?
Mijdrecht - Kitty is een bruin zwart
gestreepte poes met rode accenten en witte buik en pootjes. Zij
is vermist sinds zaterdag 27 mei.
Zij woont aan de Nicolaas van der
Steenstraat 26 in Mijdrecht. Kitty is
een niet al te grote 3,5 jaar jonge
poes. Ze ‘spreekt’ miauwt vrij vaak
en kijkt mensen recht in de ogen.
Ze heeft een zachte, dikke niet al te
lange vacht en zwarte lijnen om de
ogen. Ze heeft een chip tussen de
schouderbladen. Ze is vrijdag op zaterdagnacht voor het laatste gezien.
Zaterdagmorgen heeft ze nog haar
bakje leeg gegeten. Daarna is ze
niet meer thuis geweest. Zij wordt
enorm gemist.
Heeft u informatie over Kitty, neem
dan alsjeblieft contact op met Jan
Willem Koedam: 0615887675.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Amstelhoek - Sinds vrijdag 2 juni is Amstelhoek verkeersluw geworden. Het stukje Mijdrechtse Zuwe ter hoogte van het tankstation
en de kruising met de Piet Heinlaan
is verleden tijd als doorgaande route voor het verkeer. Verkeer met bestemming Amstelhoek, De Hoef en
verder vanaf de N201/kruising Tienboerenweg, komt nu met de nieuwe aansluiting op de rotonde rechtstreeks uit op de Ringdijk 2e Bedijking (of va de 30 km zone naar Amstelhoek). Het is daarbij nog steeds
mogelijk Uithoorn te kiezen over de

Prinses Irenebrug. Maar daarvan is
bij de oprit al een stuk wegdek verwijderd waardoor het overgebleven gedeelte wel erg smal is geworden om elkaar te passeren. Op de
brug zelf zijn er nog wel twee rijstroken beschikbaar. Maar naar verluidt gaat dat ook veranderen vanwege de plannen voor een éénrichtingsverkeer. Op de kruising met de
Piet Heinlaan zijn de verkeerslichten
verwijderd en is het fietspad verlegd. Het verkeer moet duidelijk aan
de nieuwe situatie wennen want het
weet zich nog niet goed raad... Het

Wethouder Alberta Schuurs in de fout over druggebruik VLC

Schuurs: “Ik heb mijn excuus
aangeboden aan rector VLC
Mijdrecht - Afgelopen week behandelde de gemeenteraad de Kadernota 2018. Dit document dient
ter voorbereiding van de Begroting
2018, die in het najaar wordt vastgesteld. Eerder stelden alleen de
fracties van het CDA, CU-SGP en
Lijst 8 Kernen schriftelijke vragen
aan het college van B en W over de
actuele stand van zaken in de gemeente en de beleidsvoornemens.
Eén van de thema’s had betrekking
op het onderwijs in de gemeente en
de inzet van het regionaal bureau
leerplicht. De aanpak van de drugsproblematiek in de gemeente kwam
daarbij aan de orde, omdat het col-

lege drugspreventie als speciaal
thema in 2018 aandacht wil geven.
Tijdens de behandeling van de Algemene beschouwingen ging VVDwethouder Alberta Schuurs in op
diverse onderwijszaken.

Jan Rouwenhorst CDA:
“Ik werk er en weet nergens van”

Wethouder Alberta Schuurs (VVD):
“Excuus, ik heb het foutief gezegd”

Boefjes
“Onderwijs is heel erg belangrijk om
kinderen kansen te geven voor hun
toekomst. We hebben het dan over
leerplicht, die we meer willen combineren met ons sociaal team. Soms
heb je eenvoudige leerplichtproblemen, zoals de boefjes die een dag
niet naar school gaan, soms zijn de
problemen veel groter en dan is het
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tankstation en het bedrijf Pothuizen
als bestemming zijn goed bereikbaar via het nog afgesloten stukje
Zuwe. De naastliggende berm van
de nieuwe aansluiting en het heringerichte kruispunt voor langzaam
en bestemmingsverkeer zijn in detail nog niet gereed. Daar wordt de
komende dagen nog aan gewerkt
en de planning is dat het over ruim
een week allemaal netjes zal zijn afgewerkt. Dan is Amstelhoek een
’rustig dorp’ geworden zonder voorbijrazend doorgaand verkeer...
Vervolg elders in deze krant.

belangrijk dat ook het sociaal team
daarop aangesloten kan zijn om
problemen aan te pakken. Andere zaken die ook genoemd zijn, betreffen het drugsgebruik. Dat is ook
bekend op het Veenlanden College dat het veel gebeurt. Dat heeft
ook een relatie met het schoolverzuim dat het een probleem is en het
heeft onze aandacht en daar zetten
we ook op in.“
Duidelijke schoolregels
Voor CDA-raadslid Jan Rouwenhorst waren die uitlatingen aanleiding om opheldering te vragen.
“U noemde als feit dat er erg veel
drugsgebruik was op het Veenlandencollege en dat een probleem
was. Nou werk ik op het Veenlanden College en dan hoor ik toch
iets nieuws en dan verwijs ik naar
de schoolregels. Je neemt geen alcohol, drugs en vuurwerk mee naar
school, je mag niet roken op school
en indien je je daar niet aan houdt,
kan dat leiden tot schorsing en tot
verwijdering en tot melding bij de
politie. Moet ik bij u zijn om te vragen in hoeverre dat geregistreerd
staat of vragen aan de portefeuillehouder veiligheid. Kunt u dat wat
toelichten?”
Vervolg elders in de krant.

Ontwerpbestemmingsplan
Prins Bernhardlaan
Mijdrecht - Het college van B en W
heeft dinsdag 30 mei het ontwerpbestemmingsplan Prins Bernhardlaan in Mijdrecht vastgesteld en
vrijgegeven voor inspraak. Woningcorporatie GroenWest wil 5 verouderde woningen aan de Prins Bernhardlaan 13 tot 21 vervangen door
een gebouw met 21 sociale huurappartementen. Om die bouw mogelijk te maken, moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.
Het ontwerpbestemmingsplan Prins
Bernhardlaan maakt de bouw mogelijk van een appartementengebouw met 21 sociale huurwoningen.
Het complex krijgt vier bouwlagen:
de begane grond is bestemd voor
parkeren, bergingen en entrees. De

drie bouwlagen daarboven zijn bestemd voor woningen. Het complex
is via de Stadhouderlaan met de auto te bereiken. Met de sloop van de
verouderde eengezinswoningen en
de nieuwbouw van appartementen
kan beter op de huidige vraag naar
woningen worden ingespeeld.
Inloopavond 6 juni
Voordat de procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan
van start gaat, organiseert de gemeente samen met GroenWest een
inloopavond. Deze vindt plaats op
dinsdag 6 juni in het gemeentehuis.
Tijdens de avond kunnen bezoekers
een toelichting krijgen en vragen
stellen. Inloop is mogelijk vanaf 20
uur, de avond eindigt om 21.30 uur.

Burgemeester Divendal geeft
startschot opknapbeurt

Eindelijk, een nieuwe tuin
voor Maria-Oord
Vinkeveen - Bewoners van Careyn Maria-Oord kunnen deze zomer weer genieten van hun binnentuin. Afgelopen woensdag gaf burgemeester Maarten Divendal onder
grote belangstelling de symbolisch
aftrap voor de werkzaamheden.
Specialist ouderengeneeskunde Ineke Bakker is een van de initiatiefnemers en voorzitter van de binnentuincommissie: ‘Voor onze bewoners met een niet aangeboren hersenletsel, een chronische psychiatrische ziekte of dementie speelt
de binnentuin een belangrijke rol in
hun dagelijks leven. Het is voor hen
vaak de enige plek waar ze buiten
kunnen zijn.’
Burgemeester Maarten Divendal
beaamde dat volop. ‘Sterker nog, ik
hoop dat het een middelpunt wordt
voor heel Vinkeveen.’

Gestart
Oktober vorig jaar werd er gestart
met een crowdfunding actie. Ineke
Bakker: ‘Ons doel was en is 75 duizend euro binnen te halen. Er is nu
ruim 60 duizend euro gedoneerd,
dus dat ziet er goed uit.’ Ook regiomanager Wilma van Doorn van
Careyn is hoopvol gestemd: ‘Ineke en haar commissie hebben zich
met hart en ziel ingezet om de actie tot een succes te maken. Ik heb
er alle vertrouwen in dat we het beoogde bedrag gaan halen.’ Met het
geld komt er een nieuw terras van
200 vierkante meter, een rolstoellift
en een nieuw wandelpad. Het plaatje wordt compleet met nieuwe tafels en stoelen, plantenbakken en
het aanleggen van schaduwplekken.’ Naar verwachting is de nieuwe tuin half juli klaar voor gebruik.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 u.

STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 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 06-53315557

Onthulling vierluik
Zuiderhof Vinkeveen
Vinkeveen - Dinsdag 31 mei was
de grote dag voor de deelnemers
aan het gezamenlijke schilderproject bij Zonnehuisgroep Zuiderhof
in Vinkeveen. Nadat de grote zaal
eind vorig jaar een nieuwe vloer en
meubilair had gekregen ontbrak alleen nog een mooi kunstwerk aan
de wand. Dit is gezamenlijk met de
bewoners bedacht en uitgevoerd.
Onder leiding van Astrid van Zelst
is er de afgelopen maanden vol en-

thousiasme gezamenlijk gewerkt
aan een geweldig vierluik met een
boom in de vier seizoenen. Deze samenwerking viel in heel goede aarde en de deelnemers vragen nu al
naar een nieuw project. De feestelijke onthulling vond plaats onder pianobegeleiding. Groot applaus voor
de bewoners, wat lekkers bij de
koffie én een advocaatje met slagroom. Een eindresultaat om trots op
te zijn!

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.

Wekelijks kunt u hier lezen over Chazz 2017, het jazzfestival op
Boerderij Stroomzicht, Westzijde 50, 1426 AT De Hoef. Op 24 juni van 16.00 tot 22.00 uur swingt het weer en klinkt er heerlijke
muziek in de mooie, sfeervolle tuin.

Graziella Hunsel

Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.

The Voice met
Surinaams-Spaanse roots

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

INFORMATIEF

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
DOKTERSDIENSTEN
Andreaelaan
60, 3582 KT Utrecht,
Alle diensten van de huisartsen
030-2144583
worden22.00-08.00
gedaan vanuit
Open:
u. de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470.
Dit geldt voor het
ZORG
& ZWANGERSCHAP
weekend, feestdagen
en voor
Maatschap.
Verloskundigen
werkdagen
van 17.00-08.00
‘De
Ronde Venen’
. 7 dagen u.
per week, 24 uur per dag
APOTHEEK
mobiel
bereikbaar voor
Apotheek DeenRonde
Venen
bevallingen
spoedgevallen
Hoofdweg
6a Mijdrecht,
op
06-47556371,
www.
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
verloskundigenderondevenen.nl
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
STICHTING
Apotheek Mijdrecht
TYMPAAN-DE
BAAT
Hofland 48 Mijdrecht,
Kerkvaart
2, 0297-230280.
0297-286262.
Open: ma. t/m vr.
www.tympaan-debaat.nl
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.

Praktijk
voor psychologische
STICHTING
THUIS STERVEN
hulpverlening
DE RONDE VENEN
Dubloen
MijdrechtTerminale
Vrijwillige36
Palliatieve
R.
Rap,
Zorg
in 0297-286436
de thuissituatie. 7
dagen
per
week, 24 uur per dag
Van
Dijk
Psychologenpraktijk
bereikbaar, 06-51451130.
Behandelcentrum
Careyn

Maria-Oord.
HerenSTICHTING Postadres:
RECHTSWINKEL
weg
69 Vinkeveen.
Bezoekadres:
De Ronde
Venen: Hoofdweg
1,
Ingang
Kerklaan,
06-44737826
Mijdrecht.
Het spreeku.
is op de
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
DIERENHULP
0900-0101
Dierenambulance 06-53315557
www.slachtofferhulp.nl
DIERENARTSEN
BRANDWEER
& POLITIE
Dierenartsenpraktijk
Brandweer
030-2404400.
Mijdrecht-Wilnis,
Politie
0900-8844.
Bozenhoven
69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Verschijnt
woensdag
Venen,
Herenweg
129 Vinkeveen,
0297-263758,
EDITIE 2: DEwww.dkavv.nl.
RONDE VENEN,

NME-centrum
De Woudreus
Zuwe Hofpoort apotheek
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Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

MIJDRECHT,De
WILNIS,
Dierenkliniek
Ronde Venen
AMSTELHOEK,
DE HOEF,
Dorpsstraat
40 Mijdrecht,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
0297-241146
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Bankrekening
NL23ABNA0459118994
Bankrekening
NL23ABNA0459118994
t.n.v.
t.n.v. Stichting
Stichting OntwikkelingsSamenwerking
OntwikkelingsSamenwerking De
De Ronde
Ronde Venen
Venen
Schattenkerkerweg
11, 1426
AZ De Hoef.
Postbus 54, 3645
ZK Vinkeveen, email:
sosderondevenen@gmail.com
Email: sosderondevenen@gmail.com
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,
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Ze is veelzijdig, zingt funk, jazz,
opera en fijne luisterliedjes. Je
kunt haar ook ‘One of the Grand
Ladies of Jazz’ noemen of de
‘First Lady of Jazz’. Ze verdient
gewoon elke titel. Ze schrijft haar
teksten en componeert de muziek. Ze staat al vanaf haar vijfde op de planken, nu zo’n 30 jaar.
Opera, musical, optreden met de
big band en solo, Graziella doet
het allemaal. Ze is een feest om
naar te luisteren en te kijken. Het
geloven in eigen talent en eigen
kracht heeft ze hoog in het vaandel. Haar levensmotto is: zet de
stap in 3D – ‘Dromen, Durven,
Doen’.
Sommigen zullen zich haar herinneren uit ‘De koningin van Suriname’ of van The Voice of Holland. Ze heeft opgetreden met
Candy Dulfer, Boy Edgar en andere grootheden. De organisatoren van Chazz zijn dan ook blij
dat ze Graziella Hunsel bereid
hebben gevonden bij Chazz in
De Hoef zingen. Het wordt zeker
een hoogtepunt. Beluister haar
maar op youtube en heb alvast
voorpret.

Voor foto’s en de sfeer van het
festival: www.chazz.nl Daar vindt
u ook informatie over de Mayaschool, het goede doel van Chazz
2017 en over de kaartverkoop.

Op 10 juni is er de RABO fietstocht
die start tussen 9.00 en 14.00 uur
vanaf het filiaal aan Bozenhoven in
Mijdrecht. Er zijn mooie routes uitgezet in het Groene Hart. Fiets 12,
30 of 100 km mee voor een schenking van 10, 20 of zelfs 30 euro aan
Chazz of de Mayaschool. Zet deelnemersnummer 76 op de stempelkaart voor Chazz en deelnemersnummer 46 voor de Mayaschool.
Ook fietsen met de e-bike kan en
een rondje van 12 of 30 km twee
keer fietsen is mogelijk. Dan wordt
de schenking dubbel zo groot.
Ria Waal
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OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educatieprojecten in ontwikkelingslanden. Hiermee stellen we mensen in staat zelf
een betere toekomst te bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale
partners omdat we geloven dat dit mede-verantwoordelijkheid creëert
en een betrouwbare uitvoering van onze projecten garandeert.

Nog één keertje dan…
De Rabo Fietstocht op zaterdag
10 juni aanstaande. Kunnen wij
u enthousiast krijgen? Fietsen is
niet alleen leuk en gezond, maar
in dit geval ook een mooie manier om geld in te zamelen voor
onze Stichting. Of wordt dat vragen om geld voor het goede doel
u soms wat teveel? Zeker in deze tijd, waarin iedereen wel iemand kent die de Alpe D’Huez
of de Mont Ventoux beklimt. Of
nog stoerder, de Tour for Life
fietst: in 8 dagen van Italië naar
Nederland met beklimmingen
waar zelfs Tom Dumoulin tegenop ziet. Ik ben zelf een enthousiaste wielrenner. Toen ik studeerde en gratis vervoer nog niet bestond, was fietsen een goedkope
manier om in het weekend mijn
ouders te bezoeken. Ik fietste van
Wageningen naar Aalsmeer, met
een soort knapzakje met eerste
levensbehoeften onder mijn zadel geknoopt. Ondanks dat het
soms afzien was, is zo mijn liefde voor fietsen ontstaan. Nu fiets
ik nog steeds minstens twee keer
per week een lange afstand, vaak
met mijn club, wielervereniging
TTC de Merel. Met onze club en
wielerclub WTC uit Woerden hebben we op 21 mei ook een goede doelentocht georganiseerd:
de Ankertour. 240 fietsers verzamelden zich op de startpunten in
Woerden en Mijdrecht en reden
bijna 2200 euro bij elkaar voor de

inloophuizen voor mensen met
kanker. Een prachtige samenwerking waarbij de wielerclubs voor
de routes zorgden en de vrijwilligers van de inloophuizen taarten bakten voor in de koffiepauze.
Gisteren heb ik een goede vriend
gesponsord die voor de Stichting4Life de Dolomieten in gaat
en vorige week fietste mijn jongste nichtje op een geleende fiets
mee in de Alpe d’Huzes. Ze is een
turnster, geen fietser, maar wilde
toch haar superconditie inzetten
voor dit goede doel. Mij persoonlijk wordt het nooit teveel als ik
gevraagd wordt dit soort mensen
te sponsoren. Ik vind het mooi dat
ze zich willen inzetten om belangeloos hun inspanning te doen.
Omdat het leuk en gezond is en
wat oplevert voor mensen die het
minder goed hebben.
Dus, nog één keertje dan. Doet u
mee op zaterdag 10 juni? Meld u
dan die dag tussen 9.00 en 14.00
uur bij een van de startpunten van
de Rabobank en vul onze stichting in als begunstigde. Dan zet u
zich in voor kinderen die het minder goed getroffen hebben met
onderwijs. Uw bijdrage helpt ons
hen primair, secundair en soms
zelfs tertiair onderwijs aan te bieden. Kijk maar op onze website
wat we allemaal doen. We hopen
u te zien. Tot zaterdag 10 juni!
Stefanie Miltenburg

De Botshol excursies
komen er weer aan !!
Regio - Je ziet ze niet zo snel, maar
hoort ze wel degelijk…..de rietzangers. Hopelijk zien we de lepelaars
weer, en vliegt de koekoek al ‘koekoek’ roepend voor ons uit. Deze
excursies worden gegeven in roeibootjes (max. 5 gasten) met in ieder bootje een gids van het IVN, die
in het mooie, stille en afwisselende
gebied met u op zoek zal gaan naar
kranswieren, de welriekende nachtorchis en andere orchidee soorten,
vlinders en libellen. Wellicht vliegt er
een buizerd over of een andere grote roofvogel zoals de havik of bruine
kiekendief. Ga mee, geniet van de
oogstrelende omgeving en laat je
verrassen. In ieder geval is het gebied zelf al spannend met zijn vele
sloten, het hoge riet, zijn moerasbos
en de Grote en Kleine Wije. Je kunt
er verdwalen door het hoge riet dat
van de sloten een doolhof maakt.
Maar met een plattegrond en gidsen erbij gebeurt dat niet.

De data waarop de excursies zijn
gepland zijn:
• Zaterdag 17 juni 10.00–12.00 uur
• Woensdag 21 juni 19.00–21.00 uur.
• Zaterdag 24 juni 10.00-12.00 uur
• Woensdag 28 juni 19.00-21.00 uur
• Zondag 2 juli 10.00-12.00 uur
• Woensdag 5 juli 19.00-21.00 uur
Het verzamelen is bij de Janshof
van de familie Verweij, Botshol 14
– 1391 HP Abcoude. Op de website van het IVN: https://www.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/
activiteiten/roeitocht-botshol vindt
u de route naar het verzamelpunt. In
verband met de huur van de bootjes
is aanmelden noodzakelijk! Dit kan
bij Marianne v.d. Bosch: 0297 – 25
72 87 (alle excursies) Patrick Heijne:
0297 – 23 08 90 (niet voor de laatste
2 excursies) Kosten: zijn voor IVNleden en donateurs 4,- euro, voor
anderen 5,- euro. Gráág gepast geld
meenemen.
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de afspraak.” Hij wijst op de brug.
“Kijk daar eens. Aan deze kant kan
je elkaar straks moeilijk passeren
omdat ze een deel van het wegdek aan de rechterkant al hebben
verwijderd. Uithoorn wil dat er ook
minder verkeer door het centrum
rijdt en heeft het plan er zelfs een
éénrichtingsweg van maken heb ik
gelezen. Zo te zien zijn ze daarmee
al hard op weg. Dan hebben ze toch
alle twee hun zin?

De nieuwe aansluiting vanaf de N201 naar de Ringdijk is nu ook in gebruik. Rechts het voormalige en nu afgesloten
stukje Mijdrechtse Zuwe

“Ze krijgen toch hun zin?”

Amstelhoek nu verkeersluw
Vervolg van de voorpagina.
Uithoorn/Amstelhoek - Een be-

woner uit de De Bruinlaan met een
blik op de nieuwe verkeerssituatie: “Waar zeuren ze nou over. Hier

hebben ze het vanuit De Ronde Venen al verkeersluw voor Uithoorn
gemaakt. Dat was al jaren geleden

Let op mijn woorden, als ze van
mening zijn dat er te zijner tijd nog
steeds teveel verkeer over de brug
rijdt, gaan ze nog meer maatregelen nemen. Van ons mag het, wordt
het lekker rustig, dat wel. Aan de
andere kant is dat éénrichtingsverkeer niet in ons voordeel, want nu
moeten wij ook een heel eind omrijden als we vanuit het Amstelplein met onze boodschappen in
de auto weer naar huis willen. Met
de fiets lukt mij niet. Daar kan ik
niet voldoende tassen aan hangen. Misschien ga ik dan wel naar
Mijdrecht. Is heen en weer bijna
net zo ver en minder gedoe. Maar
ik wacht het eerst eens allemaal af,
zo ver is het nog niet,” aldus de opmerkingen van de Amstelhoeker
die verder van mening is dat beide gemeenten elkaar ondershands
het balletje toegooien maar voor de
vorm naar buiten toe elkaar verwijten maken…

Rondeveense raad doet dertien uur
over behandeling ‘kadernota’
De Ronde Venen – In een marathon
raadsvergadering, die maar liefst 13
uur duurden, verdeeld over twee
avonden (woensdagavond van 19.00
tot 24.00 uur en donderdagavond
van 19.00 tot 01.30 uur) is het de raad
uiteindelijk toch gelijkt om de kader-

nota voor 2018 vast te stellen. De
naam zegt het al, de nota waarin de
raad de kaders aangeeft waarin het
college de begroting voor 2018 moet
indelen. Het was een langdurige,
soms onvolgbaar geheel. 26 amendementen, 22 moties, die allen in de

loop van de vergadering weer werden bij elkaar werden gevoegd, veranderd enz. Aan het eind van deze
vergadering waren er nog 13 moties
over en even zoveel amendementen,
waarvan er uiteindelijk 5 amendementen en 11 moties in meerderheid

van stemmen werden aangenomen.
Het gaat te ver om deze vergadering
geheel op papier te zetten. We zullen
in deze krant enkele – naar wij denken, voor u als lezers – belangrijke
onderwerpen eruit halen. Deze vindt
u verdeeld in de krant.

”Hoe kun je nu vergeten de omwonenden in te lichten”

Gemeente laat leegstaande school Twistvlied
ombouwen tot anti-kraakunits
terrein” aangeeft, want daarop staat
de “In de gemeente Mijdrecht hebben we zowel woon- als werkruimte beschikbaar”. Tja, Mijdrecht is al
lang geen gemeente meer, maar
toch! Wat ik zag staan is dat het
gaat om woonruimte in een groot
pand, waar voorzieningen gedeeld
worden met andere bewoners. Ze
zijn hiervoor op zoek naar serieuze, verantwoordelijke mensen - bij
voorkeur werkend - die op nette
wijze gebruik willen maken van het
pand. En daarnaast wordt melding
gemaakt van werkruimte in een horecagelegenheid, die als ontmoetingsplek dienst heeft gedaan. Het
gaat om een groot pand en speciaal wordt genoemd dat een meubelmaker er heel blij van zou worden. Maar misschien gaat het om
een webpagina die al ruim over datum is.”

Mijdrecht - Langdurige leegstand
van schoolgebouwen is een gebruikelijk verschijnsel in De Ronde Venen. Steeds opnieuw slaagt de gemeente er niet in om doeltreffend
op te treden en snel hergebruik tot
stand te brengen. Dit geeft al jarenlang aanleiding tot onvrede bij omwonenden en organisaties, die op
zoek zijn naar tijdelijke en betaalbare huisvesting voor maatschappelijke activiteiten. In Waverveen staat
het gebouw van de voormalige basisschool Poldertrots al vele jaren
leeg. In de kernen Vinkeveen, Wilnis
was jarenlang sprake van soortgelijke situaties bij de Jozefschool en de
Veenzijdeschool.
Lege Twistvliedschool
In Mijdrecht doet de situatie zich al
bijna een jaar lang voor bij de leegstaande Twistvliedschool. De wijkvereniging wil er graag een buurtcentrum in vestigen. Vanuit de wijk
Twistvlied is het afgelopen jaar meerdere keren het initiatief genomen
om met de gemeente in overleg te
treden over hergebruik van de leegstaande school. Er heerst inmiddels
grote ontevredenheid en onbegrip
over de manier waarop de gemeente communiceert met de omwonenden. Een deel van de omwonenden
voelt zich sinds afgelopen week zelf
“belazerd” door de gemeente. Op de
ramen van de schoollokalen hingen
“opeens” feloranje gekleurde posters van het in Amsterdam gevestigde bedrijf “Zwerfkei”.
Leegstandbeheer
Het bedrijf prijst zich op de eigen

website aan als “dè leegstandsbeheerder”. Op internet is de aanbevelingstekst allerminst bescheiden.
“We staan garant voor heldere afspraken, daadkrachtig optreden en
vakkundige consulten, bijvoorbeeld
over de mogelijkheden van kostenbesparing en lastenverlichting. Of
u nu eigenaar bent of namens een
eigenaar optreedt: wij gaan direct
voor u aan het werk. Bij ons is uw
vastgoed geen dag onbeheerd!”
Anti-kraak
In het diepste geheim blijkt de gemeente in zee te zijn gegaan met
deze organisatie. Het voornemen
is - zo vernamen buurtbewoners
van iemand die vorige week in het
schoolgebouw “bezig” was - dat alle lokalen op korte termijn worden
omgebouwd tot anti-kraakunits.
Tot nu toe heeft de gemeente nagelaten in overleg te treden met de
buurt en de gekozen oplossing toe
te lichten. Ook bij de gemeenteraad
was tot voor kort niets bekend over
deze gang van zaken.
Schoonheidsprijs
CDA-raadslid Jan Rouwenhorst
heeft inmiddels om opheldering gevraagd. “Ik vraag me af of deze manier van optreden de schoonheidsprijs verdient of een toonbeeld is
van complete stupiditeit. Hoe kun je
als gemeentelijke organisatie vergeten je inwoners in te lichten als
je met droge ogen durft te beweren dat het in je beleid steeds gaat
om samen te werken met je inwoners? Hier is wel wat uitleg nodig.
Of het aanbieden van excuus vol-

doende is? Tja, dat betwijfel ik. Ik
hoor graag in hoeverre deze zaak
voldoet aan de uitgangspunten van
eerlijk, vroegtijdig en open communiceren met de omwonenden en de
wijkvereniging.
Werkterrein
Het valt me overigens op dat het
bedrijf Zwerfkei op de eigen website Mijdrecht uitdrukkelijk als “werk-

Motie van treurnis niet
aangenomen
De Ronde Venen - Tijdens de
raadsvergadering over de Kadernota 2018 werd door Lijst 8 Kernen een motie van treurnis ingediend. De reden dat de motie ingediend werd was het niet uitvoeren van een aangenomen motie van
Lijst 8 Kernen een jaar eerder. Vorig
jaar tijdens de behandeling van de
Kadernota 2017 is een motie unaniem aangenomen over het in kaart
brengen van Inwonersinitiatieven.
Het college zou daarvoor een overzicht moeten opstellen van de verschillende initiatieven waarmee ze
zich melden bij de gemeente. Omdat er tot op heden nog geen terugkoppeling heeft plaatsgevonden
vond Lijst 8 Kernen het tijd hier opnieuw aandacht op te vestigen. De
motie werd uiteindelijk niet aangenomen tijdens de stemming.
Controleren
Leonie Minnee: “Lijst 8 Kernen wil
de controlerende rol van de raad
graag eer aan doen door te evalueren of inwoners de weg weten
naar de gemeente met hun initiatief. En hoe daarna de ondersteuning vanuit de gemeente plaatsvindt. Nu, een jaar later, hebben we
de lijst nog niet. Wij voelen ons behoorlijk in de kou gezet. Het college neemt ons verzoek niet serieus.
En in het geval van deze motie dus
niet alleen ons verzoek als politieke
partij, maar ook onze betrokken inwoners die wij aan de hand van deze motie nog eens extra op de kaart
wilden zetten.”

ben het hier wel over een belangrijk
moment in het politieke proces. We
gaan nu de begroting opmaken voor
2018, waarin ook weer verkiezingen
zijn. Daarbij wil je dus ook nadenken wat je als partij over wil dragen en terug zou willen zien. Dus dit
was voor ons het moment geweest
waarop we inzichtelijk hadden willen hebben welke initiatieven er zijn
en hoe die vanuit de gemeente worden ondersteund. Dit is het moment
waarop je financieel ruimte voor Inwonersinitiatieven kunt regelen.”
Begrijpelijk
Een aantal andere partijen konden
het gevoel van Lijst 8 Kernen goed
begrijpen. Met name aan de oppositie kant was er begrip. Toch werd
de motie niet ondersteund. Leonie
Minnee: “We vinden het jammer dat
een serieus signaal wel wordt begrepen, maar dat we in onze gemeente dus blijkbaar nog heel erg
vast zitten in het ‘oude politieke systeem’. In verschillende andere gemeenten zijn mooie experimenten
gaande, waarmee ook nog eens
successen worden behaald. Je kunt
als overheid niet langer blijven hangen, want de veranderende samenleving vraagt ook om anders bestuur. Inwoners zijn mondiger en tonen graag initiatief, en daar rekenen
we als gemeente ook steeds meer
op. Maar dan moet je wel durven
ook zelf te veranderen!”
Leonie Minnee ( Lijst 8 kernen): “We
zitten vast in oude politieke systeem”

Niet serieus
Maar uiteindelijk kwam tijdens het
betoog ook aan de orde dat er nog
een aantal andere moties en toezeggingen niet zijn uitgevoerd. “Het
lijkt er soms op dat het college de
raad niet serieus neemt”, licht Leonie Minnee toe. “Wij vinden het belangrijk dat we de inwoners betrekken bij het lokale bestuur. Er zijn
de laatste jaren wel veranderingen
merkbaar, en op een aantal punten
zijn we best tevreden. Zo hebben
we de Visie op Dienstverlening recent vastgesteld, een ander initiatief
van Lijst 8 Kernen. Maar we heb-

Mooie resultaten voor
GVM’79!
Mijdrecht - Merel ten Haaf en Lisa van Nobelen hadden zich in de
voorrondes geplaatst voor de turnfinale op 3 juni.
Een hele mooie prestatie op zich
met al vele turnsters achter zich. Nu
opnieuw een wedstrijd tegen 28 andere turnsters.
De vloeroefening kunnen de turnsters inmiddels dromen en ze maakte een verpletterende indruk op de
jury. Merel behaalde haar rustige
maar strakke oefening de 4e plaats!
Het tweede toestel van de middag
was de sprong waar de meiden een

mooie overslag maakten. Merel kon
uit maar liefst drie planken kiezen.
Lisa had een prachtige hoge opzwaai op brug en maakte een mooie
salto af. Ze werd maar 5e! Na drie
toestellen gingen de turnster spieken bij de tussen uitslag en zagen
tot verbazing dat zij 3e en 5e stonden!.
Dat is een pracht resultaat. Helaas
hadden we nog de balk waar er wat
foutjes werden gemaakt en de turnsters naar beneden kelderde. Wij
zijn apentrots op deze meiden die zo
goed en constant hebben geturnd!

Trekvogelschool ook leeg
Volgens CDA-er Rouwenhorst is het
van groot belang dat er meer voortvarendheid wordt getoond. “Waarom dat nodig is? Binnen drie maanden staat er weer een basisschool
leeg. Dat wordt het gebouw van de
openbare basisschool “De Trekvogel” en dat is dus weer in de wijk
Twistvlied. Zou de realisatie van
een goede herbestemming daar
wel vanaf het begin goed kunnen
gaan? Uitgaan van het idee “eerst
zien, dan geloven” lijkt me heel onverstandig.”

Fabian hoopt op een échte oplossing.
Vraag ons magazine Voortleven aan via nierstichting.nl/nalaten
In Voortleven vertellen drie generaties over de impact
van een nierziekte en leest u meer over de innovatieve
projecten voor nierpatiënten. Ook vindt u in het magazine
informatie over nalaten en het werk van de Nierstichting.
En, hoe wilt u voortleven?
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Bestuur Uithoorn kiest voor ‘Dorpshart aan de Amstel’
Eénrichtingsverkeer over Irenebrug punt van discussie, ook in De Ronde Venen
Uithoorn/Amstelhoek - De nieuwe plannen om het oude dorpscentrum
van Uithoorn aan elkaar te smeden zijn in de krant van 24 mei (Uithoornse editie) uitgebreid toegelicht en uit de doeken gedaan. Uit de negen varianten die het gemeentebestuur van Uithoorn de afgelopen tijd heeft laten opstellen, heeft men een voorkeur gekozen en dat is het ‘Dorpshart
aan de Amstel’ geworden. Dit, met als credo: meer woningen en minder
winkels. Dat is totaal iets anders dan eerder werd voorgesteld en waaraan
ook voortdurend uitleg werd gegeven. Een en ander is twee weken geleden week aan bewoners en de media bekend gemaakt. In haar overwegingen komt het nieuwe plan het meest tegemoet aan het pakket van eisen
en wensen zoals dat staat in het Masterplan wat in 2010 door de toenmalige gemeenteraad van Uithoorn is goedgekeurd. De belangrijkste argumenten voor deze variant zijn, behalve woningbouw en dat het hier om grond
en locaties gaat die in bezit zijn van de gemeente, men onafhankelijk is van
derden en gefaseerd aan de gang kan gaan. Komt bij dat ook het financiële aspect voor de uitvoering het meest gunstig uitvalt. De visie is uitgebreid
te zien en te lezen op de betreffende website van de gemeente Uithoorn:
www.uithoorn.nl/projecten/dorpshart-aan-de-Amstel (Plan voor het dorpscentrum van Uithoorn).
Varianten
Wat niet wegneemt dat het ook best interessant is om kennis te nemen van
de andere varianten zoals die via dezelfde gemeentelijke website kunnen
worden ingelezen. De gemeente heeft destijds aan stedenbouwkundig bureau MUST opdracht gegeven een aantal varianten voor het nieuwe dorpshart uit te werken. Dat werden er zes. Een tweede bureau, Synchroon, dat
rond de supermarkt COOP het gebied in kaart heeft gebracht en ontwikkeld, heeft twee varianten ingestuurd. Tot slot pakte een bewonersgroep de
koe bij de horens en lanceerde het project ‘Langebrug’. Slechts één variant

van de negen werd door het college van B&W omarmd en kreeg de naam
‘Variant 1 Dorpshart aan de Amstel’. Hoe dat er dan planologisch uitziet is
mooi waarneembaar op de bijgaande plankaart van het nieuw te vormen
dorpscentrum. Let wel: het is nog maar een bespreekplan! Wie behoefte
heeft of verdere ideeën ten toon wil spreiden kan nog tot 14 juni bij de gemeente op het plan reageren.
Kanttekeningen
Te midden van redelijk wat instemmende reacties van bewoners met als
achterliggende gedachte ’eindelijk gaat er wat gebeuren met het dorpscentrum’, zijn er ook kanttekeningen te plaatsen. Zo is er bij de gekozen voorkeursvariant bijvoorbeeld geen ruimte meer voor het behoud van de voormalige burgemeesterswoning op de hoek van nu nog de Raadhuisstraat.
Een aantal inwoners zal dit ongetwijfeld betreuren vanwege de historische
betekenis van het pand. “Het probleem is dat het pand georiënteerd staat
op de Koningin Máximalaan en niet op de Thamerlaan. Als je daar iets naast
wil gaan bouwen, bijvoorbeeld eengezinswoningen geeft dat problemen in
ruimtelijk opzicht. Voorts moeten de woningen met het uitzicht niet pal tegenover het grote pand van het winkelcentrum Amstelplein staan want die
komen dan permanent in de schaduw,” zo laat een woordvoerster desgevraagd weten. Het pand staat in de weg als je naar de nieuwe situatie kijkt.
Bovendien is er de nieuwe vestiging van de Aldi in gepland. Zij geeft verder aan dat een verbouwing van het winkelcentrum zelf geheel los staat van
het plan dat de gemeente heeft gelanceerd. Het winkelcentrum heeft een
marktpartij als eigenaar en als het gaat over renovatie of verbouwing heeft
de gemeente daarover geen enkele zeggenschap, behoudens inachtneming
van regelgeving en het verlenen van vergunningen. Het gaat bovendien om
een interne verbouwing. Het ligt vooralsnog niet in de bedoeling om het
winkelcentrum uit te breiden.

Op de hoek van de Prinses Irenelaan zal
supermarkt ALDI een plaats krijgen

Plankaart van de gekozen variant ‘Dorpshart aan de Amstel’
Einde landbouwverkeer
Het instellen van éénrichtingsverkeer over de brug houdt tevens in dat ook
het verkeer van en naar de Meerwijk-Oost geen gebruik meer kan maken
van de brug en dat de route naar de N201 wordt verlegd naar het Thamerlint. Merkwaardig blijft dat men de ‘grootste verkeersstroom’ vanaf de N201
in de ochtenduren naar het centrum ziet komen als er nog geen winkelend
publiek is… Daar werd ook niet een duidelijke uitleg aan gegeven en de beweegreden is vreemd. Zou het niet beter zijn dit als ’bestemmingsverkeer’
te benoemen wat kennelijk een interactie tot doel heeft (werken of winkelen) in het centrum. In de loop van de dag lost dat verkeer zich vanaf het
parkeerterrein in andere richtingen vanzelf wel weer op. Overigens blijft het
gewoon mogelijk om overdekt te parkeren boven het winkelcentrum Amstelplein. Dit kan door over de brug via het nieuwe parkeerterrein, Prinses
Irenelaan en Laan van Meerwijk daar naartoe te rijden. Voor bewoners uit
Uithoorn zelf blijft het parkeerterrein achter de Coop eveneens goed bereikbaar. Voor het landbouwverkeer is deze maatregel wel meteen definitief het einde om over de Prinses Irenebrug te rijden naar een bestemming
‘aan de overkant van de rivier’. Via de Ringdijk 2e Bedijking, Vrouwenakker
en de Noord-Zuid route is de enige optie zolang deze voertuigen niet door
het Amstel aquaduct mogen rijden.
Tijdelijke herinrichting?
Waar in de presentatie eveneens geen aandacht aan is besteed is de tijdelijke herinrichting van het gebied, vooruitlopend op de definitieve realisatie van het nieuwe dorpscentrum. In eerdere gevallen werd dit breeduit uit
door de gemeente voorgesteld. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om het weren van doorgaand verkeer over de Prinses Irenebrug en de afwaardering
van het stukje Koningin Máximalaan tussen de brug en de kruising met de

De Dorpsstraat en de Waterlijn moeten het centrum domineren

Laan van Meerwijk. “Dat klopt, maar dat heeft te maken met de afhandeling van de beroepsprocedures en de rechtszaken die nog lopen naar aanleiding van het Verkeersbesluit wat destijds door het college is genomen,”
vertelt de woordvoerster. “Pas als dat allemaal achter de rug is weten we
ook wanneer er daadwerkelijk kan worden begonnen met de realisatie van
het dorpscentrum. Dat kan gefaseerd en eigenlijk al snel uitgevoerd worden omdat de gemeente niet afhankelijk is van andere partijen. Het is dan
de vraag of de investering van de tijdelijke inrichting dan nog nodig en verantwoord is. Om die reden kunnen we nu ook nog niets zeggen over een
termijn en hoelang iets gaat duren. Bovendien moet de gemeenteraad ook
nog een besluit nemen over de plannen en wellicht komen er nog aanpassingen. Daarna volgt natuurlijk nog de wijziging van het bestemmingsplan.
Dat heeft dus allemaal zijn tijd nodig en het blijft voorlopig nog koffiedik kijken, al hoewel het college hoopt dat de uitvoering uiterlijk in 2019 van de
grond kan komen.”
Gebakken lucht
Wij vroegen enkele ondernemers om een eerste reactie op het plan. “Ik heb
geen idee want ik heb het plan nog niet bekeken of gelezen. Maar ik ben
bang dat het weer een hoop gebakken lucht is,” geeft Mark Schoorl van het
Theehuis te kennen. ”In de tien jaar dat ik hier als ondernemer op het Amstelplein zit heb ik nog maar weinig of geen resultaten gezien van alle plannen die ooit met veel bombarie door de gemeente naar buiten zijn gebracht.
En elke keer gaat het niet door omdat het crisis is, of geen geld of er zijn bezwaren en zo ga je maar door. Bovendien ligt de gemeente De Ronde Venen ook dwars heb ik mij laten vertellen en die heeft ook wat in de melk te
brokkelen. Ik moet het eerst maar eens zien en dan ga ik mij er pas druk
over maken.

Het winkelcentrum Amstelplein wordt niet uitgebreid

Wel heen, niet terug
Dan het in te stellen éénrichtingsverkeer. Het is niet zo duidelijk aangegeven wat men daarmee voor ogen heeft en wat wordt bedoeld met de ‘grootste verkeersstroom ’s morgens als de winkels nog niet open zijn?’ De gemeente wil toch geen verkeersstroom door het centrum? “Wat de gemeente wil is dat er minder auto’s over de brug en de Koningin Máximalaan zullen gaan rijden. Nu zijn dat er nog 11.000 per etmaal. Door allerlei maatregelen te nemen, waaronder een 30 km zone in te stellen, wil men dat sterk
beperken. De beste methode daarvoor blijkt het instellen van een éénrichtingsverkeer vanuit Amstelhoek over de Prinses Irenebrug naar het centrum
van Uithoorn. Amstelhoekers kunnen dus wel volledig gebruik blijven maken van alle (winkel)voorzieningen in het centrum, maar zij kunnen vervolgens niet over de brug terug,” legt de woordvoerster uit. Dat wordt voor hen
(met de auto) dus ook omrijden via de Prins Bernhardlaan/Amsterdamse
weg en N201. Met fiets en brommer gaat wel. Door gebruik te maken van
een verkeersmodel en deze maatregel zegt de gemeente het aantal voertuigbewegingen per etmaal tot ongeveer 3.600 te kunnen beperken. Via de
brug komt men met de auto uit op een nieuw aan te leggen parkeerterrein
achter de Coop. Terug rijden naar een bestemming moet men vanaf het
parkeerterrein via andere richtingen in Uithoorn doen. Een passant wijst de
woordvoerster op de veranderende verkeerssituatie zoals die nu al in Amstelhoek met de nieuwe rotonde plaatsvindt en Aalsmeer waar de Burgemeester Kasteleinweg op korte termijn eveneens niet meer als een ‘doorgaande weg’ wordt beschouwd met de aanleg van het nieuwe HOV-tracé
(zie hiervoor het artikel elders in deze krant).

Abracadabra
Ook over de renovatie van het winkelcentrum kan ik je niks vertellen. Het
is allemaal abracadabra hier. Niemand weet er wat van,” merkt Schoorl tot
slot op. Jos Holla, voorzitter van de Uithoornse Ondernemersvereniging kan
zich met zijn club in eerste aanleg goed vinden in het plan van de gemeente. “Vanuit de stichting Uithoorn in Bedrijf is er een werkgroep ingesteld en
dat is degene die naar dit soort ontwikkelingen kijkt. Wat ik begrepen heb
is dat zij de voorkeursvariant van de gemeente steunen met uitzondering
van het voorstel van het éénrichtingsverkeer over de brug. Men is vooral
bang dat de winkeliers op het Amstelplein daardoor benadeeld zullen worden. De werkgroep zal dit onderwerp ongetwijfeld nog wel aansnijden bij
de gemeente,” aldus Jos Holla die het argument van het terugdringen van
het autoverkeer door het centrum anderzijds wel zegt te begrijpen. Jos van
den Berg: “Ik heb niets tegen een mooi nieuw dorpshart, maar het idee van
éénrichtingsverkeer moet van tafel. Bezoekers van het Amstelplein die met
de auto komen moeten ook were terug kunnen over de brug. Voor Amstelhoekers is dat helemaal essentieel. Die moeten anders heel ver omrijden
om weer thuis te komen. En wat de verbouwing van het winkelcentrum betreft, daar is nog niets concreets over te zeggen. Wel dat het net zoals vorige keer een opknapbeurt krijgt. En hoe de op dit moment nog lege winkelruimten dan verder toebedeeld en ingevuld gaan worden is ook nog niet
bekend. Als het zo ver is wordt dat wel naar buiten gebracht.” Aldus de korte reactie van Jos van den Berg op de plannen. Inmiddels zijn er meer reacties op het plan gekomen, ook vanuit de gemeente De Ronde Venen. Wij
houden u op de hoogte.

Wel vanuit Amstelhoek over de brug naar Uithoorn,
terug is niet de bedoeling

College in De Ronde Venen meer dan boos
De Ronde Venen – “Onbegrijpelijk wat hier gebeurt”, aldus wethouder Moolenburgh van de Ronde
Venen. Deze week nog is het college van Uithoorn hier op bezoek geweest. Het begon allemaal heel
vrolijk. De brug blijft open. Maar toen, kwam de aap uit de mouw. Het wordt eenrichtingsverkeer. We
kunnen Uithoorn wel in. Maar er niet meer over de brug uit. Toen was mijn glas direct leeg”, aldus
wethouder Moolenburg.

De voormalige burgemeesterswoning
verdwijnt uit beeld

“We zullen ons hier met hand en tand tegen gaan verzetten. De afspraak is dat de bereikbaarheid van
de Amstelhoek – Uithoorn, gewaarborgd zou zijn en dat is nu niet zo. Dit is voor de helft zo. Hier is het
laatste woord nog niet over gezegd”, aldus een duidelijk boze wethouder”.
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Burgemeester Divendal geeft startschot opknapbeurt

Eindelijk, een nieuwe tuin voor
Maria-Oord
Vinkeveen - Bewoners van Careyn Maria-Oord kunnen deze zomer weer genieten van hun binnentuin. Afgelopen woensdag gaf burgemeester Maarten Divendal onder
grote belangstelling de symbolisch
aftrap voor de werkzaamheden.
Specialist ouderengeneeskunde Ineke Bakker is een van de initiatiefnemers en voorzitter van de binnentuincommissie: ‘Voor onze bewoners met een niet aangeboren hersenletsel, een chronische psychiatrische ziekte of dementie speelt
de binnentuin een belangrijke rol in
hun dagelijks leven. Het is voor hen
vaak de enige plek waar ze buiten
kunnen zijn.’ Burgemeester Maarten
Divendal beaamde dat volop. ‘Sterker nog, ik hoop dat het een middelpunt wordt voor heel Vinkeveen.’

Gestart
Oktober vorig jaar werd er gestart
met een crowdfunding actie. Ineke
Bakker: ‘Ons doel was, en is, 75 duizend euro binnen te halen. Er is nu
ruim 60 duizend euro gedoneerd,
dus dat ziet er goed uit.’ Ook regiomanager Wilma van Doorn van
Careyn is hoopvol gestemd: ‘Ineke en haar commissie hebben zich
met hart en ziel ingezet om de actie tot een succes te maken. Ik heb
er alle vertrouwen in dat we het beoogde bedrag gaan halen.’ Met het
geld komt er een nieuw terras van
200 vierkante meter, een rolstoellift
en een nieuw wandelpad. Het plaatje wordt compleet met nieuwe tafels en stoelen, plantenbakken en
het aanleggen van schaduwplekken.’ Naar verwachting is de nieuwe tuin half juli klaar voor gebruik.

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.

Crèche

Haat en liefde in de polder

Wethouder Alberta Schuurs in de fout over
drugsgebruik VLC

Schuurs: “Ik heb mijn excuus
aangeboden aan rector VLC”
Vervolg van de voorpagina.
Volgens wethouder Schuurs: “We
horen dit van de leerplichtambtenaren. Het kan best wel gaan over
leerlingen niet helemaal niet meer
bij u in school komen omdat ze
steeds langdurig verzuimen. We horen het van de leerplichtambtenaar.”
Rouwenhorst nam geen genoegen
met dat antwoord en vroeg om met
concrete en betrouwbare cijfers te
komen. “Om hoeveel mensen gaat

het van de 1800 leerlingen van het
VLC en zitten ze op het VLC en gebruiken ze op het VLC of in de directe omgeving of onder schooltijd?
Het kan natuurlijk ook ’s avonds
zijn.” Wethouder Schuurs nam toen
direct een deel van haar uitlatingen
terug. “Ik zal het navragen. Ik hoop
niet de indruk gewekt te hebben dat
ze het op school doen want het zijn
juist degenen die verzuimen en niet
bij u op school zijn.” Rouwenhorst:
Als het jongeren zijn die op het VLC

zitten en ze doen iets in de loop van
de dag, dan moet u niet suggereren dat het leerlingen van het VLC
zijn. Er werd gezegd het drugsgebruik op het VLC is een probleem.
Fout gezegd
Al de volgende dag kwam wethouder Schuurs terug op haar eerdere uitlatingen. ”Ik heb gisteravond
iets niet goed gezegd en dat moet
zo snel mogelijk hersteld worden.
Het gaat over het drugsgebruik en

30e show voor Dansschool Nicole

DTS online biedt persoonlijke hulp bij
computerproblemen
Regio - Danny Tjoeng van DTS online (Desk Top Services) biedt behalve in de Haarlemmermeer eveneens in de regio Amstelland, waartoe ook Uithoorn en Aalsmeer, zijn
diensten op locatie aan bij het oplossen van alle vormen van computerproblemen, software installatie, netwerk opzetten en dergelijke bij diverse besturingssystemen.
Dat doet hij voor bedrijven (kleinzakelijk), waaronder veel ZZP’ers,
maar ook voor particulieren aan
huis in de vorm van een thuisservice. En deze laatste groep PC-gebruikers die een beroep op hem
doet wordt steeds groter. Als deskundig ICT-er doet Danny dat al bijna tien jaar in de Haarlemmermeer,
Amstelveen en Amstelland vanuit zijn thuiskantoor in Hoofddorp.
Vanwege toenemende vraag in Uithoorn en Aalsmeer komt DTS online meer en meer in beeld bij potentiele opdrachtgevers in deze plaatsen. Mond op mond reclame heeft
hem in dat opzicht geen windeieren
opgeleverd, integendeel. Danny verleent deze dienstverlening professioneel met een persoonlijk tintje.
Keuzes
“Vóór 2008 was ik bij diverse bekende bedrijven onder andere in
de marketing en sales werkzaam
wat ook geïmplementeerd is in de
ICT. Maar wat ik met en voor ICT

deed kon ook voor een eigen klantenbestand uitvoeren. Toen was de
keuze snel gemaakt en ben ik na
enig onderzoek of het een haalbare kaart was, voor mijzelf begonnen
in de regio. Dat pakte goed uit en
ik had al vlug een behoorlijk klantenbestand opgebouwd. Dat kostte wel enig reclame maken van mijn
kant in de vorm van flyers en mededelingen in de lokale media, maar
daarmee kreeg ik wel de nodige bekendheid,” legt Danny enthousiast
uit. “Met de jaren groeide het klantenbestand en wel zodanig dat ik op
zeker moment keuzes moest maken
in de gebieden waar ik niet alleen
de meeste opdrachtgevers had gevonden, maar waarbij ook de bereikbaarheid een rol speelt. Het
wordt alleen maar drukker op de
weg en ik wil op tijd mijn afspraken
nakomen. Om al mijn klanten mijn
hulp op computergebied op een
persoonlijke manier goed te kunnen blijven aanbieden waarvoor ik
de nodige tijd uittrek, bleven uiteindelijk Haarlemmermeer, Amstelveen en Amstelland als regio over.
Dat kan ik goed bemannen, maar
niet een te groot gebied. Immers,
ik bied mijn diensten zonder personeel aan en ben bovendien zelf het
aanspreekpunt voor dienstverlening
en natuurlijk ook de technische nazorg als dat nodig is. Dat doe ik ove-
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rigens in helder en begrijpelijk taalgebruik. Veel van mijn (particuliere)
klanten stellen het op prijs als ik dat
doe in Jip en Janneke taal.”
Geen voorrijkosten
Danny oogt als een vertrouwd persoon die weet waarover hij praat en
hij geeft aan zijn huidige klantenbestand zeer te waarderen. Maar hij
ziet binnen de regio Aalsmeer en
Uithoorn nog wel wat ruimte voor
meer expansie. Dit met als achterliggende gedachte dat er altijd
vraag is naar computerhulp waar

ik heb toen gezegd dat het op het
VLC speelt, maar dat moet ik anders
zeggen. Er is sprake van drugsgebruik in combinatie met verzuim
onder jongeren in De Ronde Venen waarover we ons zorgen maken en die naar diverse scholen
gaan. Het gaat niet over één specifieke school. Ik heb vandaag de
rector van het Veenlanden College
gesproken en mijn excuses aangeboden omdat ik het foutief heb gezegd.”
Mijdrecht - Op zaterdagavond 10
juni en zondagmiddag 11 juni geeft
dansschool Nicole uit Mijdrecht al
weer haar 30e dansshow. De dansshow is een eindvoorstelling waar
de bijna 400 leerlingen van de dansschool een jaar naartoe hebben geleefd. Het wordt gehouden in het theater van de TV Studios te Aalsmeer.
Dit theater heeft een prachtig groot
LED-scherm waardoor de choreografieën nog meer tot hun recht komen. De dansnummers zijn dit jaar
zeer gevarieerd: van Disney’s Vaiana
en Trolls voor de kleintjes tot tropical
en deep house voor de groteren, als
ook 50 Shades Darker met een special act. Ook de wedstrijdgroepen onder leiding van Judith van Eijk zullen een wervelend optreden geven.
Als vanouds wordt het geheel gepresenteerd door Hans van Veen. Het zal
echter voor de laatste keer zijn dat
Hans de dansshows gaat presenteren. De kostuums zijn ook als vanouds
weer met veel bezieling gemaakt door
Franke Verweij, Daphne Hovinga en
Joke Raadschelders. In de loop van 30
jaar hebben zij al vele, wellicht honderden kostuums gemaakt!
niet veel bedrijven voor in de markt
zijn die dat op deze manier doen.
Vaak moeten mensen hun PC naar
een winkel of bedrijf brengen voor
onderhoud of oplossen van de problemen. Dat hoeft bij Danny niet.
Die komt langs. Daar komt bij dat
hij geen voorrijkosten in rekening
brengt bij een bezoek op locatie of
aan huis. Hij ziet dat als iets wat behoort bij zijn persoonlijke service.
Hebt u computerproblemen en wilt
u snelle service aan huis of op het
bedrijfsadres, dan kunt u Danny
Tjoeng gewoon bellen voor overleg
of het maken van een afspraak: 0619902445. Via e-mail kan natuurlijk
ook: danny@dtsonline.nl. Website:
www.dtsonline.nl. Zie ook de advertenties van DTS online in deze krant.

In het weiland aan de overkant
klinkt keihard gekrijs. Gekrijs
van ganzen. Gauw kijken. Er zijn
tientallen grauwe ganzen. En ze
jagen fanatiek op andere grauwe
ganzen. Waarom? Dan zie ik het:
de ganzen die jagen hebben –
voor een gans – piepkleine pulletjes, jonge gansjes die donzig
op elkaar kruipen. Hun vaders en
moeders zijn bezig en dan moeten zij één zacht hoopje vormen.
Hun ouders zijn boos: de andere grauwe ganzen hebben géén
jongen. Waar zijn de ouders
bang voor? De kinderloze ganzen zullen hún jongen niet opeten, vegetariër als ze zijn. Maar
ze moeten weg. Misschien willen ze de jongen “overnemen”?
Er zijn wel 6 paren met elk 5 à 6
pullen. In de loop van de week
komen er nog meer paren met
jongen bij. De gansjes moeten direct aan de slag: zwemmen, lopen, liggen, eten, zwemmen, lopen, liggen, eten. Twee
weken later zie ik opeens paren
met wel 15 tot 20 gansjes: een
crèche. Twee volwassenen trekken op met de pullen, verderop
staan andere op de uitkijk. Rare gewoonte? De gansjes heb-

ben nogal wat vijanden: vossen,
buizerds. En hoe groter de groep,
des te kleiner de kans voor één
gansje dat ze gepakt wordt. Na
nog een week wordt er weer gejaagd: de ouders zonder crèche
moeten weg, een paar weilanden verder. Nu zal de rust wel
weerkeren. Nee hoor. Een andere soort, de Canadese gans,
komt opeens tevoorschijn met 6
jongen. En nog een paar. Mooie
zwarte halzen. Als ze door het
weiland lopen gaan kop en hals
voortdurend op en neer, ook bij
de jonkies. De Canadese ganzen
vormen geen crèches. Ze zwemmen met hun jongen tussen hen
in, rustig en kalm. Maar let op:
als er een duo grauwe ganzen
met een crèche in de buurt komt
gaat het los: de Canadese ganzen schreeuwen en bijten naar
de ouders en jongen. Die jongen
kunnen inmiddels wel wat hebben: ze zijn nauwelijks meer te
onderscheiden van de volwassenen. Maar toch gaan ze er
met een grote vaart vandoor. Er
is veel ganzenliefde maar geen
ganzenvrede.
Catherine
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Haringfestiviteiten
De Ronde Venen - De nieuwe haring is weer aan land en daar wordt
op vele plaatsen aandacht aan geschonken, zo ook in de Ronde Venen. Wilnis bijt het spits af. Op dinsdag 13 juni vanaf 18.00 uur kan er
op het Raadhuisplein weer gratis
haring geproefd worden. Ondernemersvereniging Wilnis heeft zoals ieder jaar weer een aantal vatjes ter beschikking gesteld. Voor de
droge keel is er op het plein een tap
van café de Buurvrouw aanwezig.
Om het geheel in de sfeer van zee

en zout water te brengen is er het
al gebruikelijke optreden van Shanty & zeemanskoor de Turfschippers.
In Vinkeveen vindt het uitreiken van
de haring wat later plaats en wel op
zaterdagmiddag 24 juni.
Vishandel Kees Sier aan de herenweg heeft dit jaar het plein voor
zijn kraam aangekleed om het geheel in een feestelijke sfeer te brengen. Vanaf 13.00 uur zullen ook hier
de Turfschippers te beluisteren zijn.
Parkeren gebeurt deze dag bij de
Adelaar.

Feestelijke seizoensafsluiting Soos De Cirkel
Mijdrecht - Op dinsdag 30 mei
heeft Soos De Cirkel het seizoen
2016/2017 weer feestelijk afgesloten.
Gebouw Immitsj was weer afgeladen
vol en buiten stond de barbecue lekker te branden. Peter Zeldenthuis en
Manus Steenbrink hadden zoals gewoonlijk alles weer tot in de puntjes
verzorgd en iedereen kon genieten
van een hamburger, een sateetje en
nog veel meer lekkere dingen. Angela van Adrichem sprak een woord
van dank uit naar Han Bergsma die
afscheid nam, na ruim 25 jaar voorzitter te zijn geweest. Soos De Cirkel blikt terug op een prachtig seizoen met heel veel leuke activiteiten.
De Playbackshow van 24 maart ligt

hartstichting.nl

nog vers in het geheugen en iedereen is er nog vol van. Maar eigenlijk
is het elke dinsdagavond een feestje, zowel voor de Soosleden als voor
de vrijwilligers. Spelletjes, creatieve werkjes, maar ook workshops die
door de leden zelf verzorgd worden
maken het nooit saai! Na het eten
werd de finale van de dartcompetitie gespeeld en stonden Tom Paul
en Sander tegenover elkaar. Na een
hele spannende strijd mocht Sander
zich dartkampioen van Soos de Cirkel noemen. Een trotse Dino sprak
de winnaar toe en beloofde dat de
competitie in het nieuwe seizoen
weer doorgaat en nóg spannender
gaat worden.
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ALGEMENE BESCHOUWINGEN
VAN DE RONDEVEENSE RAADSFRACTIES
De Ronde Venen – Traditiegetrouw hielden alle raadsfracties
woensdagavond hun Algemene
Beschouwingen naar aanleiding
van de behandeling van de kadernota 2018. De zeven fracties waren ook hierin heel verschillend.
De VVD had twee A-viertjes, D66
anderhalf, Ronde Venen Belang
vier, PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal drie en een half, Lijst 8 kernen drie, ChristenUnie-SGP vijf,
het CDA zeven en Lijst 30-11 een.
We nemen uit alle Algemene Beschouwingen wat onderwerpen
per fractie. Dat wil niet zeggen
dat een andere fracties het daar
ook niet over gehad, maar dit om
herhaling te voorkomen.

CDA
Het CDA maakt zich ernstig zorgen over het feit dat niet allen oudere inwoners in de gelegenheid zijn
om thuis te blijven wonen; “Hoe zit
het met onze inwoner die een beschermde woonomgeving nodig
heeft, maar niet vallen onder de verpleeghulp? Hoe gaat het verder met
Gerardus Majella, Zuiderhof, Vinkenoord en het voormalige Avondlicht en de plannen voor de Merenhof en de wooncircel?”. Het CDA
maakt zich daar ernstig zorgen over
en vraagt het college hoe het zit met
de integrale aanpak van wonen en
zorg voor ouderen en het bieden van
ruimte aan innovatieve ideeën op
dat terrein. Essentieel is dat alle inwoners op een makkelijke manier de
juiste informatie over de toegang tot
welzijn en zorg kunnen vinden. Het
CDA vindt de verspreiding van een
Welzijn en Zorg info-kaart onder alle
huishoudens essentieel”.
Verkeer
Het CDA is blij dat er eindelijk “huizen de grond uitvliegen” in de gemeente: “Meer woningen betekent
tegelijkertijd meer verkeer. Wij willen dat de verkeersstromen in onze gemeente veilig zijn en nog veiliger worden. Dat kan door extra aandacht te schenken aan de kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers. Dat betekent concreet dat wij
het college opdragen om met grote
snelheid veilige fietsroutes te realiseren vanuit de wijk ‘De Maricken’
naar de scholen, de sportverenigingen en het winkelcentrum in Wilnis. Het CDA denkt ook aan het veiliger maken van de sluiproute over de
Tweede Zijweg in Mijdrecht. We kijken naar effectieve maatregelen om
die weg af te sluiten voor doorgaand
gemotoriseerd verkeer dat daar niets
te zoeken heeft”.
Openbaar vervoer
“De bereikbaarheid van onze gemeente staat op het spel. Het is frustrerend om te zien dat de automobilisten in de file staat op de N201 en
dat de bussen verdwenen zijn. Het
CDA is blij dat er nu eindelijk wat
gedaan wordt aan de verkeersopstoppingen bij de af- en opritten van
de A2. Ook de doorstroming op de
N201 bij Amstelhoek baart het CDA
grote zorgen. Met betrekking tot het
openhouden van de ‘Irenebrug Amstelhoek’ verwacht het CDA nog
steeds een keiharde opstelling van
het college. De manier waarop het
college van Uithoorn en de Provincie
Noord-Holland zakendoen, past ons
niet en dat kan wat het CDA betreft
niet door de beugel”, aldus het CDA

CU-SGP
Ook de fractie van de ChristenUnie
– SGP maakt zich zorgen over o.a.
het openbaar vervoer in De Ronde
Venen: “De nieuwe dienstregeling is
zeker niet op alle gebieden een verbetering. We denken dan bijvoorbeeld aan de voorspelbare klachten van de bewoners van de Burg.
Padmosweg in Wilnis en de klachten van bedrijven, dat eventueel potentiele werknemers niet in de Ron-

de Venen willen werken, omdat het
per openbaar vervoer moeilijk te
bereiken is. We verwachten dat de
wethouder het gesprek tot verbetering van het ov met de provincie
blijft voeren. Als we de ontwikkelingen van de bijstand in onze gemeente vergelijken met het landelijk gemiddelde, doen we het hier
niet goed. Over de jaren 2003 tot en
met 2016 steeg het aantal bijstandsuitkeringen in Nederland met ongeveer 18%. In dezelfde periode in
De Ronde Venen met 46%. Over de
jaren 2015 en 2016 was de landelijke stijging ruim 5^. In de Ronde
Venen 11%. Het college steekt in de
kadernota de loftrompet op over de
initiatieven zoals “ DeRondeVenenWerkt” maar vooralsnog blijven we
achter op de rest van Nederland. En
in de kadernota komen we geen beleid inzake de bijstand tegen”

openheid gebracht. Laten we weer
de eerlijke ronde tafel van overleg
worden”, aldus Lijst 8 kernen

Pauw
“Ondertussen loopt de discussie
over de toekomst van PAUW. De
verkregen informatie medio mei tijdens een informatiebijeenkomst in
combinatie met de informatie die wij
van partijgenoten uit andere PAUWgemeenten krijgen, bevestigt het
beeld, dat wij eind vorig jaar al hadden. De vier WIL gemeenten trekken samen op, nemen de facto het
grootste deel van PAUW over en De
Ronde Venen blijft aan de rand van
de provincie over. Dit college kiest
vooral voor een ‘allein-gang’, maar
zal naar ons oordeel onvermijdelijk
in de komende jaren steeds meer in
de Amsterdamse armen gedreven
worden.

PAUW-bedrijven
“Onze bewoners die aangewezen
zijn op Wet Sociale Werkvoorziening hebben ons nodig. Een kwetsbare groep die speelbal is geworden
van de drang van dit college zichzelf te profileren. Onder het motto:
‘we kunnen het zelf beter’. Daarbij is
het college een weg ingeslagen die
een goede uitvoering van deze Wet
onder druk zet. Nu enkele maanden
dat besluit is dat ook zichtbaar. Inmiddels zoekt het college naar allerlei vormen van samenwerking met
instanties en andere gemeenten om
de onmisbare kennis en ervaring en
de broodnodige expertise te bundelen en zo beschikbaar te houden.
Ook voor het verdwijnen van het
vangnet (er is altijd een geschikte
werkplek voorhanden) bis nog geen
sluitende oplossing. Deze situatie is
het gevolg van het onverstandige
besluit tot opheffen van de gemeenschappelijke regeling PAUW-bedrijven. Het college heeft toegezegd
opnieuw te zullen kijken naar een
vorm van samenwerken met PAUWbedrijven mocht dat nodig blijken.
Het heeft er alle schijn van dat deze noodzaak ontstaat en dus vinden wij dat die vernieuwde samenwerking met PAUW-bedrijven, alsnog onderzocht wordt. Niet om ons
gelijk te halen, wel om de inwoners
die aangewezen zijn op onze ondersteuning, ook de beste hulp te geven die we kunnen bieden”, aldus de
PvdA-GroenLinks en LokaalSociaal

Lijst 8 kernen
“Als eerste ons ouderwetse politieke systeem. Vorig jaar daagden wij
het college en de raad uit om de gedachte van open en eerlijk bestuur
uit te dragen en te laten zien dan
dualisme geen sprookje is. Nu een
jaar later kunnen we het gevolg van
onze oproep evalueren.
De constatering van Lijst 8 kernen
is dat ons college en de raad nog
steeds vast zit in het ‘oude systeem’.
De politiek is niet zo heel veel leuker geworden het afgelopen jaar.
Het overleg zit vast en zaken vanuit de coalitie worden doorgeduwd.
Meer dan eens worden er door het
coalitie-trio moties ingediend waarbij het niet veel nut meer heeft om er
als oppositie nog wat van te vinden.
Er heerst een ouderwetse vorm van
besturen. De coalitie bepaalt en over
de randzaken mogen de oppositiepartijen ook nog iets zeggen.
Met het oog op de komende verkiezingen willen wij hier een pleidooi doen voor een raads- breed
akkoord: “Bepaal met alle partijen
de hoofdlijn en vergader als gelijken over de punten van discussie”.
En daarbij hoort een college dat niet
meer met een coalitie achter gesloten deuren van gedachten wisselt
en wat goede one-liners ingefluisterd krijgt.
Uit geknikkerd
Nu lijkt het moeilijk voor de coalitiepartijen om ‘hun wethouder’ af te
vallen. Als oppositie is het schreeuwen in de woestijn omdat de wethouder toch de back up van hun
partij heeft. Het alleenrecht van de
coalitie heerst. Inbreng en initiatieven van de oppositiepartijen worden vaak niet serieus genomen als
je kijkt naar de besluiten die genomen worden. En als je het als coalitiepartij niet eens bent met de lijn
dan wordt je er zonder pardon uitgeknikkerd in De Ronde Venen.
Lijst8 kernen vindt dat het dualisme
centraal moet staan bij het inrichten
van het bestuur van onze gemeente. Op die manier geef je alle individuele raadsleden een kans om mee
te praten in de raadsvergadering en
doe je eer aan hun positie als zelfstandig raadslid. Politiek wordt uit
de achterkamertjes gehaald en in de

PvdA-GroenLinksLokaalSociaal

Ronde Venen Belang
Te veel statushouders
Een heel ander geluid kwam er van
de fractie van Ronde Venen Belang.
‘Hun’ wethouder Anco Goldhoorn is
de wethouder die van PAUW-bedrijven af wilde: “Wij zijn tevreden met
de behaalde resultaten. De transformatie van het sociaal domein is door
onze gemeente goed opgevangen.
De procentuele toename van de bijstandsuitkeringen wordt veroorzaakt
door de grote instroom van Statushouders. Plaatsing van deze groep is

lastig, instroom wordt bepaald door
de mate waarin “Den Haag” Asielzoekers in ons land toelaat. Kritiek
op dit beleid is voor een gemeente zoals de onze lastig, immers alleen de grote gemeenten bepalen
direct en indirect middels het VNG
een deel van het beleid en de kritiek.
We roepen het college dan ook op
om kritisch te blijven over de aantallen Statushouders welke onze gemeente wellicht ook in de toekomst
moet opnemen. Niet alleen levert dit
financiële spanningen op voor onze gemeente, maar ook spanningen bij onze inwoners door een onevenredige druk op de sociale woningmarkt en een verschil in achtergrond en cultuur. Het Sociaal Domein is in de eerste plaats voor onze
inwoners en kan na draagkracht en
draagvlak ingezet worden voor derden. De gemeente dient haar maximale inspanning te leveren om het
sociaal domein duidelijk toegankelijk te houden voor al onze inwoners
zonder de zelfredzaamheid van het
individu onder te laten sneeuwen”,
aldus Ronde Venen Belang.

D66
De jeugd heeft de toekomst
De organisatie dijt uit. Het machtsdenken wordt uitgewerkt in aantallen ambtenaren, in plaats van met
nuttige ideeën. Kent u de joodse uitspraak: ‘Ik wens u veel personeel?”.
Een efficiënt idee levert echter meer
op dat een Poolse landdag zonder
taakstelling. Of had u soms plaatsen
over op de jaarlijkse Heisessie voor
het complete ambtenarenapparaat?
Investeren in jeugd is investeren in
de toekomst. Onze gemeente blijft
alleen vitaal als wij starters kunnen
binden aan onze gemeente en jonge
gezinnen weten te trekken. Waarom dan niet de startersleningen
uitbreiden? Wij zien ook verbeterpunten voor het onderwijs. Onderwijs is de weg naar een goede toekomst. Het biedt kansen voor iedereen. Onderwijs zorgt voor een stevige kenniseconomie en biedt jongeren perspectief. Preventie begint onder meer met onderwijs. D66 loopt
al jaren mee en was dan ook verrast toen zij een nieuwe term tegenkwam in deze kadernota: “Vervangingsonderhoud”. De titel van ons
wegenbeheersplan! Is deze contaminatie wellicht wat ondoordacht tot
stand gekomen, of is het een verbale
uitweg uit een patstelling? Het wegenbeheersplan: ondoordacht gericht op korte termijn, waarbij we de
lasten vooruitschuiven naar toekomstige generaties.
N201
Dat lijkt ook met de N201 te gebeuren. Op korte termijn is een mooie
weg gerealiseerd, maar nu staat hij
vast. Niet door bewoners van onze gemeente, maar door passanten
en vrachtverkeer, D66 staat voor de
aantrekkelijke leefomgeving van De
Ronde Venen. Houd betrokken ge-

meenten en provincies aan de afspraken; laat vrachtwagens de grote
wegen gebruiken”, aldus D66

VVD:
De VVD vindt dat we als gemeente
op een verantwoorde wijze met de
belastinggelden van onze inwoners
om moeten gaan. Bij deze ‘verantwoorde wijze’, past volgens de VVD
dat we zo min mogelijk belastingbijdrage aan de inwoners en de ondernemers willen vragen. Zuinigheid past in deze tijd, gisteren, vandaag en morgen. De VVD is er trots
op dat we het afgelopen jaar er in
zijn geslaagd op diverse onderwerpen forse meters te maken, getuige de aanpak van onder meer de
wegen en bruggen. Hiervoor hebben we de woonlasten niet hoeven
verhogen! Dan de bereikbaarheid
en leefbaarheid: Hier zijn nog onvoldoende resultaten behaald. De
N201, toch een van de belangrijkste toegangswegen tot onze gemeente, wordt niet eens meer genoemd in de kadernota. Van alle
acties benoemd in de programmabegroting van vorig jaar is er rondom de N201 weinig tot niets gerealiseerd. Ook op het gebied van het
openbaar vervoer hebben we met
de laatste concessie de boot gemist. De VVD verwacht van het college een actieve rol zodat in de volgende concessieverlening tijdig de
inbreng van onze gemeente wordt
meegenomen.

Lijst 30-11
De fractie van Lijst 30-11 vindt
dat de gemeente moet stimuleren
dat woningen en gebouwen beter
worden geïsoleerd, zodat er geen
gasaansluitingen meer nodig zijn.
Nieuwbouwprojecten moeten direct zonder gasaansluiting worden uitgevoerd. We moeten energie opwekken met windmolens en
zonnepanelen en we moeten meer
hergebruiken. Verder wil lijst 30-11
graag een dat de gemeente gaart
inzetten om te komen tot de bouw
van (vrije sector) seniorenwoningen, zodat familie en vrienden
kunnen zorgen voor hun ouderen.
De vergrijzing van onze gemeente vraagt hierom. Anders moeten
de senioren verhuizen naar elders
en wordt het lastiger voor de fami-

lie en vrienden die wel in De Ronde
Venen wonen, voor hen te zorgen.
Irenebrug
Burgemeester en wethouders gingen uitgebreid in op alle vragen en
mededelingen van de diverse fracties. Ook hier pikken we slechts
een paar onderwerpen uit .
Wethouder Moolenburgh ging
pittig in op de toestand rond de
‘Irenebrug’ in de Amstelhoek: “Afgelopen week is het college van
Uithoorn hier op bezoek geweest.
Het begon allemaal heel vriendelijk
en vrolijk: ‘de brug blijft open’. Maar
toen kwam de aap uit de mouw.
Het wordt wel eenrichtingsverkeer!
Toen was mijn glas direct leeg. U op
erop rekenen dat wij ons met hand
en tand hiertegen zullen verzetten.
We hebben een afspraak en die afspraak is dat de bereikbaarheid van
de Amstelhoek gewaarborgd blijft
en dat s het niet met eenrichtingsverkeer. Geloof me hier is het laatste woord nog niet over gezegd”,
aldus Moolenburg.

Tram
Wethouder Schuurs VVD was duidelijk over een eventuele tramverbinding naar De Ronde Venen: “U
heeft als raad mij enkele maanden
geleden de opdracht gegeven om
hierover te gaan praten met de diverse partijen. Wel dat heb ik gedaan. Wel ze wilde er niets van
horen. Bij een kreeg ik niets koffie. Overal hoorde ik ‘nee’, dat gaat
het niet worden. De enige manier
waarop het misschien ooit zou lukken is, als we weilanden tussen
Uithoorn en Mijdrecht volbouwen.
De afstand is nu te lang en leeg.
Een tram kunt u echt vergeten. Jonathan van Diemen van Lijst 3011 vond dat de wethouder wel erg
makkelijk nee zei over het idee om
de weilanden volbouwen; “ Maakt u
dat uit? Wie zegt dat dat misschien
geen goed idee is?”. “Wat dacht u
van de rode contouren”, zo kaatste
de wethouder terug. “Dat mag niet.
Er moeten andere oplossingen komen. Rein Kroon CDA stelde voor
om toch nog eens te gaan praten
maar dan een soort congres te organiseren, waarbij de gemeente De
Ronde Venen uitnodigt en zo ook
de regie houdt. Dit vond de wethouder een goed plan en zij gaat
dat uitwerken.
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Aparte slotdrive De Legmeer
luidt zomerbridge in

IVN-zomeravond
fietstochten

Regio - Deze avond mocht de wedstrijdcommissie zich weer eens uitleven in een bijzondere bridgeformule. Voor alle deelnemers de zelfde spellen met soms verplicht spelen zonder biedingen, zodat de
kaartverdeling tasten in het duister
werd. Ook waren alle lijnen door elkaar gehusseld met gevolg dat bibberende C-tjes zich tegenover zelfverzekerde A-tjes terug vonden. Het
beste bestand tegen deze onzekerheden bleken Anton Berkelaar &
Wil van der Meer die met maar liefst
67,79% veertig paren achter zich lieten en zo de A-lijners toch de baas
waren! Van deze laatste groep bewezen Joop van Delft & Frans Kaandorp dat ze niet voor niets de laatste ronde hebben gewonnen en hun
62,66% bracht ze de tweede plaats.
Nel & Adriaan Koeleman hielden uiteraard ook het hoofd koel en haalden als derde paar eveneens een
zestiger binnen van 60,03%.

Regio - IVN-afdeling De Ronde
Venen en Uithoorn organiseert op
dinsdag 13 juni de eerste van drie
zomeravondfietstochten. We vertrekken om 19.15 uur vanaf het
Raadhuisplein in Mijdrecht. Het
blijft een genoegen om er met de
fiets op uit te trekken en te genieten van de natuur. Ook deze avond

Comfort
Op plek vier nestelde het gelegenheidspaar Elisabeth van den Berg &

Wim Röling zich, die ondanks dubbel verwijderd uit hun comfort zone een prima 59,02% scoorden,
klasse. Gerda Schavemaker & Jaap
Kenter schaarden zich met 58,77%
bij de top vijf van de club. Ze werden gevolgd door Cobie Bruine de
Bruin & Trudi Zandbergen die met
58,63% André van Herel & Cora de
Vroom, die op 57,39% kwamen, keurig voor bleven. Mieke van den Akker & Lijnie Timmer toonden zich
met 56,77% nipt sterker dan Ben ten
Brink & Jan Bronkhorst die 56,52
procenten verzamelden. An & Jan
van Schaick sloten de top tien af
met 55,51% en redden zo toch wel
enigszins de familie eer!
Na dit spektakel volgt op de woensdagavonden vanaf 7 juni het zomerbridge tot en met 30 augustus. Inschrijven hiervoor kan via e- mail:
gerdaschavemaker@live.nl, of om
19.15 uur in de zaal van Dans & Partycentrum Colijn, Industrieweg 20 te
Uithoorn. De aanvang is om 19.45
uur, de kosten bedragen 6,- euro
per paar en voor de winnaars staat
de wijn klaar!

Fiets mee met de Rabo
Fietstocht op 10 juni!
De Ronde Venen - Op zaterdag 10
juni vindt de vierde Rabo Fietstocht
plaats. Ook de vierde editie belooft
weer een waar spektakel te worden!
Met dit initiatief kunnen verenigingen, stichtingen en scholen (zegge
vereniging) hun kas spekken.
Vast bedrag voor
elke deelnemer
Hoe werkte het ook al weer? Een
vereniging meldt zich via de website aan en ontvangt een deelnemersnummer voor de fietstocht. Bij
elk startpunt kan iedereen zich individueel melden. Bij de inschrijving van de fietstocht vermeldt elke
deelnemer het nummer van de lokale vereniging waar men voor fietst
op de stempelkaart. Aan het eind
van de rit levert iedereen zijn stempelkaart in. De Rabobank stort vervolgens een vast bedrag per deelnemer op de bankrekening van de vereniging tot maximaal 1.500,- euro.
Routes door het groene hart
Voor de Rabo Fietstocht zijn meerdere mooie fietsroutes van 12 en 30

kilometer door het Groene Hart uitgezet in samenwerking met WTC
Woerden en TTC De Merel. Wilt u 60
kilometer fietsen? Dit kan door twee
routes van 30 kilometer te fietsen. U
ontvangt dan ook twee keer dit bedrag. Voor de liefhebbers is er ook
een route van 100 kilometer. Iedereen kan zelf kiezen welke route hij
of zij fietst. Starten kan tussen 9.00
en 14.00 uur bij een van de vijf startpunten in Kockengen, Woerden, Bodegraven, Zegveld en Mijdrecht. Het
is ook mogelijk om overal op de uitgepijlde routes te starten. Op de
route zijn een aantal stempelposten, maar ook leuke plekjes en bezienswaardigheden. Deze zijn zeker
de moeite waard om te bezoeken, of
om wat lekkers te nuttigen.
Fiets ook mee!
Fiets gezellig met ons mee! En mobiliseer meteen uw gezin, vrienden, buren, opa’s en oma’s. Iedereen is van harte welkom. Gezellig
een sportief dagje fietsen en tegelijk
geld verdienen voor een vereniging
naar keuze. U doet toch ook mee?

Kanoën tijdens de Zwem4daagse wordt traditie
De Ronde Venen – Tijdens de
zwem4vierdaagse hebben wederom veel kinderen kunnen genieten van het kanovaren. Net als bij
de drie voorgaande edities konden
ook deze keer kinderen een rondje te varen.
Activiteit:
Op de woensdagavond was het kanovaren één van de andere randactiviteiten die kinderen konden doen
tijdens de Zwem4daagse. De deelnemers konden met de kano in het
kleine bad rondvaren en hun evenwicht in een smalle boot op de proef
stellen. Vooral de kinderen maakte hier met veel plezier gebruik van.
Niet iedereen bleef overeind, maar
het zwembad is dan ook een goede gelegenheid om het uit te proberen. Sommige kinderen gingen dan
ook net zo lang door met het uitproberen van allerlei “technieken” totdat ze om gingen. Het blijkt eens te
meer dat grenzen opzoeken in een
kajak op het water veel aantrekkingskracht op de jeugd heeft. Iedereen genoot.
Kanovaren toch nog
te onbekend:
Terwijl de jeugd in de kano’s aan
het varen was is op de kant met enkele ouders van deze kinderen gesproken. Dan blijkt toch weer dat de
aanwezigheid van kanosport in de
omgeving relatief onbekend is. Dat
Kanovereniging De Ronde Venen in

Vinkeveen gevestigd is en dat elke
zaterdagochtend (jeugd) en woensdagavond (senioren) varen is niet
bekend. Dit mag toch als zonde gezien worden, zowel voor de mensen
die hierdoor niet gaan kanoën terwijl achteraf blijkt dat ze dat toch
wel leuk vinden, als voor de Kanovereniging die hierdoor kleiner
blijft dan nodig is. En dan te bedenken dat de Vinkenveense Plassen
en omgeving tot één van de mooiere gebieden voor de kanosport is.
Als de jeugd of senioren de beginselen onder de knie hebben, dan
zijn er verschillende mogelijkheden.
Van wildwatervaren of brandingvaren, maar ook het kanopolo is een
optie. De mensen die het graag rustiger houden kunnen mooie kanotochten varen. Er wordt wel in een
groep gevaren, maar niet in wedstrijdverband. Het varen heeft vooral een recreatief karakter. Bij het
kanopolo is dat natuurlijk anders.
Daar kan een speler al zijn energie
kwijt en gaat het er fel aan toe. Omdat het kanovaren buiten op open
water bedreven wordt is het hoofdzakelijk een seizoensport die vooral tijdens de zomertijd plaatsvindt.
Het sluit daarmee goed aan op andere sporten die meer in de wintermaanden worden gehouden. Voor
de enkele fanatieke kanoërs wordt
door een kleine groep vaak ook nog
in de winter doorgevaren zolang er
geen ijs ligt.

Cora en Michael Clubkampioenen Matchplay
Wilnis - Golfclub Veldzijde had het
Pinksterweekeinde van 3 en 4 juni
gereserveerd voor de clubkampioenschappen Matchplay op de 18
holes baan bij Golfpark Wilnis. 16
heren en 8 dames begonnen zaterdag de kwartfinales waaruit al verrassende uitslagen kwamen. Vele
play offs moesten gespeeld worden
om toch winnaars aan te kunnen
wijzen. Het mooie zomerweer en de
goed geprepareerde baan waar de
greenkeepers voor hadden gezorgd,
hielpen daarbij.
De halve finales op zondagochtend resulteerden in de finaleronde bij de dames tussen Yvette Bartlema (Mijdrecht) en Cora Jonkers

(Vinkeveen) en bij de heren tussen
Mark Weitjens (Wilnis) en Michael
Dijkstra (Amsterdam). Om de 3e
plaats werd bij de dames gestreden
door Simona Bombarda en Tineke van ‘t Hoog en bij de heren door
Frank van der Wal en Ed ter Laare.

Doelpunt
Na rust wederom een zeer agressief
CSW dat op zoek ging naar het verlossende doelpunt.
Na een knappe combinatie door het
centrum verscheen Dennis Prange
alleen voor de doelman maar zijn
inzet was net iets te hoog.
Daarna zette Dennis Prange met
een prima steekbal Justin Blok alleen voor de doelman maar dit keer
redde de doelman van Roda. Blok
verscheen daarna nogmaals alleen
voor de keeper na een pass van
Berry Kramer maar ditmaal stuitte
de bal te ver van zijn voet waardoor
de doelman redding kon brengen.
CSW smeet met zijn krachten maar
wilde van geen opgeven weten en
werd daarvoor dan ook eindelijk beloond. Er stonden inmiddels 84 minuten op de klok toen CSW een corner mocht nemen. De bal kwam bij
de tweede paal waar Berry Kramer
vrij mocht inkoppen en zo CSW aan
de dik verdiende voorsprong hielp.
CSW wilde meer en kreeg ook nog
de kans om de voorsprong te vergroten. Dave Cornelissen werd op
links weggestuurd en kon vrij doorlopen richting het doel van Roda
maar de prima keepende doelman
van Roda was ook deze situatie de
baas. Vlak voor tijd nog bijna de gelijkmaker toen een kopbal maar net
over het doel van Jordy Wens ging.
Al met al een dik verdiende overwinning voor CSW waar gezien de
kansen de uitslag veel hoger had
moeten uitvallen.
Foto: sportinbeeld.com

Argon JO10-1 pakt zilver
met gouden rand
Mijdrecht - Eind mei was het dan
eindelijk zover. Na een prachtig seizoen mochten de jongens van de
onder 10-1 naar een internationaal toernooi in Limburg. Er waren
twee poules van zes ploegen en de
top vier ging door. De eerste pot tegen RKASV uit Maastricht was tegen grotere jongens, maar toen de
Argon de zenuwen van zich afgespeeld hadden kwamen de kansen
voor hen. Na een diepe bal van Mika op Jesper kon die een balletje
breed geven die door Sebas werd
binnengetikt. De eerste punten waren binnen! Maar de pot erna (tegen Walram uit Valkenburg) had Argon niet zo veel in te brengen en
werd vrij kansloos met 1-4 verloren.
Tegen SNC ’14 uit Slenaken was de
scherpte er weer en werd vrij eenvoudig met 2-0 gewonnen. Beide
goals kwamen op naam van Jesper.
Toen was daar de eerste internationale wedstrijd voor de jongens tegen het Duitse Urbach. Het fysieke
wat de Duitsers vaak kenmerkt zag
je ook op deze leeftijd goed terug.
Het was allemaal een beetje net niet
en het duel eindigde in 0-0. De laatste wedstrijd in de groep was opnieuw tegen een Duits team. Tegen
VFVuj Winden was het fysiek weer

erg zwaar en werd uiteindelijk met
1-3 verloren. De mooie goal van ons
werd door Mika, uit een corner van
Sam, binnengekopt.
Kwartfinale
Al met al gingen ze met 7 punten
uit vijf duels als vierde door naar de
kwartfinales. Daar wachtte de nummer 1 uit de andere groep dus beloofde het duel met NEC ’92 uit
Heerlen pittig te worden. En dat
werd het ook! Het ging er stevig
aan toe maar dankzij een heerlijke goal van Sebas werd er met 1-0
gewonnen. In de halve finale stonden de jongens uit Mijdrecht opnieuw tegenover Urbach, maar nu
werd er wel van ze gewonnen. Het
ging over en weer. Maar het was
Sam die matchwinner werd, hij krulde een corner in enen in de bovenhoek. Wat een ontlading!
In de finale kwamen ze weer Walram tegen, die waren in onze groep
eerste geworden. Het werd een
prachtige finale met kansen over en
weer. Na ruim 10 minuten was er
een voor Manolis onhoudbaar schot
onderkant lat. Toen het in de slotfase 0-2 werd was het pleit beslecht.
Het werd dus zilver, maar wel eentje
met een gouden rand.

Door een sportief erkende foutslag
van Mark in de play off van de heren
werd uiteindelijk op de 21e hole Michael Dijkstra kampioen. Bij de dames ging de winst naar Cora Jonkers op hole 17; zij stond 2 punten
voor en er was nog maar een hole
te gaan. Tineke van ‘t Hoog (Harmelen) en Ed ter Laare (Wilnis) werden 3e.

Atlantis Midweek 1 eerste
keer al kampioen!

CSW verzuimt afstand te nemen
Wilnis - CSW speelde zaterdag op
het terrein van Legmeervogels tegen Roda ’46 uit Leusden zijn eerste wedstrijd voor promotie naar
de eerste klasse. Het werd een 1-0
overwinning voor de ploeg uit Wilnis maar als CSW al zijn kansen had
benut had de uitslag echt veel hoger uit kunnen vallen. Volgende
week volgt in Leusden de tweede
wedstrijd.
Een heel gretig CSW begon vol goede moed aan de wedstrijd. Door
snel druk te zetten op de tegenstander was het voor Roda moeilijk
om op te bouwen. CSW was ook de
ploeg met het meeste balbezit maar
de echte grote kansen moesten nog
komen. Een voorzet vanaf rechts
werd door Dave Cornelissen knap
ingeschoten maar de bal verdween
naast maar er was tevens ook al gevlagd voor buitenspel. Na een half
uur spelen leek CSW op voorsprong
te komen na een knappe aanval via
vele schijven maar het eindstation
was de paal. Roda kon maar nauwelijks gevaarlijk worden want de
defensie van CSW stond deze middag als een huis. Een volgende kans
diende zich aan toen Dave Cornelissen langs zijn man ging maar zijn inzet gestopt zag worden door de keeper. Vlak voor rust verdween de bal
wel in het doel. Een voorzet vanaf
de linkerkant werd door Berry Kramer panklaar gelegd met het hoofd
op Mike Cornelissen die vervolgens
inkopte. Het doelpunt werd volgens
velen langs de lijn ten onrechte afgekeurd wegens buitenspel.

weer een mooie route door ons
prachtige veenweidegebied. Ontdek
samen de bijzonderheden van dit
unieke landschap o.l.v. IVN-natuurgidsen. Opgave is niet nodig. Deelname is gratis. Neem iets te drinken
mee voor onderweg. De afstand is
circa 23 kilometer.
Info: Anja de Kruijf. tel 06-58924521

Cora Jonkers (Vinkeveen) en Michael Dijkstra (Amsterdam) zijn clubkampioenen Matchplay 2017 - 18 holes baan - Golfclub Veldzijde

Bridgevereniging
Mijdrecht BVM
Mijdrecht - De maandagavondafdeling van BVM heeft op29 mei de
laatste competitieronde gespeeld.
Er werd stevig “gevochten” voor
lijfsbehoud in de verschillende lijnen. De resultaten waren bepalend
voor het kampioenschap in de lijnen
en voor promotie of degradatie van
de paren. Na zeven ronden konden
de kampioenen van dit seizoen worden bepaald,
Deze kampioenen zijn:
A-Lijn:
1 Theo Klein & Jan de Jong 56,96%
2 Johan le Febre &
Luuk Smit
55,69%
3 Chris van der Wilt &
Carla Steenhuis Geertsema 54,96%
B-Lijn:
1 Wim & Carla Bosman
56,02%
2 Paul & Delia Kenter
53,26%
3 Ben Ockhuizen &
Jaap Schutte
52,09%

C-Lijn:
1 Jacqueline Bots &
Gerda Ruigrok
2 Caro Toebosch &
Mieke Vledder
3 Richard Morsink &
Ad in ’t Veld

54,80%
54,32%
54,02%

De technische commissie zal besluiten nemen over promotie en degradatie. Het nieuwe seizoen start
weer op maandagavond 4 september 2017.
De fameuze zomerbridge drives (7
avonden) starten weer op maandag
12 jun 2017. Plaats: Veenweide bad
te Mijdrecht; inloop vanaf 19.00 uur,
aanvang 19.30 uur. Inschrijfgeld per
paar 6,- euro.
Mooie prijzen per avond. De inschrijving is geopend via zomerdrive.bvm@gmail.com of bij aanmelding op de speelavond.

Mijdrecht - Het net opgestarte Midweekteam van korfbalvereniging Atlantis heeft afgelopen
woensdag het eerste seizoen afgesloten met een mooie overwinning.
Met deze overwinning werd tevens
gelijk het eerste kampioenschap in
de wacht gesleept.
Het midweekteam is afgelopen
maart opgericht voor spelers die
vaak al een lange korfbalcarrière
achter zich hebben, maar niet meer
speelden door gebrek aan tijd voor
de zaterdagcompetitie door sportende kinderen of door coaching
van andere teams. Zij spelen en

trainen dan ook op woensdag in een
speciale competitie. Het team heeft
fanatieke spelers, die het heerlijk
vinden om nog een mooie pot korfbal te spelen waarbij de sportiviteit
hoog in t vaandel staat.
Woensdag jongstleden werd er in
Reeuwijk de laatste wedstrijd gespeeld. Het was nog een tijd lang
spannend, want het was of Reeuwijk of Atlantis die met het kampioenschap er vandoor kon gaan. Met een
mooie einduitslag van 8-16 werd de
overwinning met champagne en
met bloemen van firma Zwarts uit
Mijdrecht gevierd.
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Enthousiasme
De eerste wedstrijd van zo’n toernooi is natuurlijk even wennen,
maar als snel was het CSW dat de
wedstrijd naar zich toe trok. Met
veel inzet en enthousiasme werd
de tegenstander steeds verder op
eigen helft vastgezet en was het
wachten op de 1-0 en die kwam er
na een mooie aanval over meerdere schijven werd Naomi door Melanie bereikt en die wist het belangrijke eerste doelpunt te maken. De
overwinning kwam niet meer in gevaar en dat leverde 3 punten op. De
kop was er af en onder een stralende zon stond na een korte break alweer de tweede wedstrijd op het
programma. Deze werd gespeeld
tegen de organiserende vereniging
SV Venray die ook hun eerste wedstrijd met 1-0 gewonnen hadden.

Een tegenstander waar rekening
mee gehouden moest worden, maar
ook nu waren het de CSW meiden
die het initiatief namen. Meerdere mooie aanvallen leiden tot even
zoveel doelkansen, maar doelpunten werden er niet gemaakt. Een
enigszins teleurstellende 0-0 maar
wederom werd er goed gevoetbald
en dat beloofde dus nog veel goeds
voor de rest van het toernooi. De
derde wedstrijd was een bijzondere,
want die was tegen een Duits team
en dan ontstaat ook bij onze meiden
extra energie om het tegen onze
oosterburen goed te doen. Maar dit
was een erg goed team en met het
korte combinatie voetbal had CSW
het erg moeilijk. Toch knokte onze
meiden zich steeds meer in de wedstrijd en net toen wij dachten dat
CSW de overhand kreeg, was het de
tegenstander die een mooie aanval
doeltreffend kon afronden. Een achterstand en met nog weinig tijd te
spelen, moest CSW op jacht naar de
gelijkmaker. Er werd hard gewerkt
en goed gevoetbald, maar vlak voor
tijd viel de beslissing toen de 2-0
viel. Grote teleurstelling, maar nog
niks aan de hand want er moesten
nog 2 wedstrijden gespeeld worden.
De top 2 en daarmee de Kampioenspoule was nog steeds in zicht, alleen dan moest er wel gewonnen
worden. Dat de motivatie goed was
bleek al snel in de eerste wedstrijd
na de lunch. De tegenstander wist
niet waar ze het zoeken moest en al
snel werd het eerste doelpunt gemaakt. Na een korte staking wegens onweer stonden de CSW meiden al snel weer klaar om verder te
gaan waaraan ze begonnen waren.
Opsteker
Uiteindelijk werd het 3-0 en dat
was een mooie opsteker met nog 1
wedstrijd te gaan. In deze wedstrijd
moest het gebeuren, maar ook deze
tegenstander had nog wat te winnen dus werd er aan beide kanten
met veel inzet en passie gevoetbald.
Deze tegenstander had een spits in
de gelederen die zo snel kon rennen
dat ze bijna niet te stoppen was en
dan is het fijn wanneer er een goede keeper in doel staat. Isa wist op
een goede inzet redding te brengen
en vervolgde het spel met een verre uittrap. Daar waar de tegenstander dacht te scoren was het CSW
die uit deze flitsende counter de 1-0
wist te maken en wat voor één. Fleur
kreeg de bal goed aangespeeld en
met een mooie beweging ging ze
haar directe tegenstander voorbij en
schoot vanaf de zijlijn prachtig in de
kruising. Dit was ook de enige goal
van de wedstrijd en dus kon CSW
zich gaan opmaken voor de poule
met alle nummers 1 en 2 van deze
dag. Een heuse champions league
dus. Deze mooie dag werd afgeslo-

ten met een BBQ en natuurlijk kon
er ook nog even gedanst en meegezongen worden.
De 2e wedstrijddag begon met een
heerlijk ochtend zonnetje en het
ontbijt werd dan ook lekker buiten in de zon genoten. Vandaag
kon CSW zich meten met de beste teams van dit prachtige MO15
toernooi. De meiden van CSW lieten meteen zien dat ze er veel zin
in hadden, waardoor er een prachtig voetbalgevecht ontstond tussen
twee goede meiden voetbalteams.
Het spel golfde heen en weer maar
grote kansen bleven aan beide kanten uit. Het verschil moest gemaakt
worden door het middenveld en
daar staan Isa, Zara en Zara hun
mannetje. Het was dan ook Isa die
met een harde knal van buiten de
zestien de keeper passeerde en dus
1-0 voor CSW. Er moest nog een
paar minuten gespeeld worden en
de spanning nam toe, maar de verdediging van CSW gaf geen krimp
en onder aanvoering van Kim waren het Quinty, Danique en Charlotte die de overwinning voor CSW uit
het vuur sleepten.
Mooi begin
Een mooi begin in een poule waar
alleen maar goede tegenstanders
voor ons klaar stonden. De tweede
tegenstander had al haar wedstrijden weten te winnen en CSW moest
vol aan de bak. CSW zat lekker in
de wedstrijd en kreeg ook zelf een
goede kans die net niet tot doelpunt
gepromoveerd werd. Het was dan
ook zuur dat de tegenstander door
een foutje toch wist te scoren en dat
er in de laatste minuut ook nog een
strafschop gegeven werd waar de
2-0 uit gemaakt werd, gaf na zo’n
mooie eerste overwinning toch enig
teleurstelling. Gelukkig mocht al
snel de derde wedstrijd van de dag
worden gespeeld. Dit was wederom een Duits elftal en dat maakt dit
toernooi nog meer bijzonder. Met
de buitenspeelsters Nikki en Quincy was het CSW dat de tegenstander vastzette en de wedstrijd domineerde. De 1-0 was dan ook meer
dan terecht en kwam ook niet meer
in gevaar. Na de lunch stonden er

nog 2 wedstrijden op het programma en CSW was na 2 gewonnen en
1 verloren wedstrijd in de winning
mood. De 4e wedstrijd was wederom spannend en ook nu werd er
weer hard gewerkt en goed gevoetbald. Kansen over en weer, maar het
was uiteindelijk de tegenstander die
wist te scoren en CSW bleek ondanks het aandringen niet in staat
om die achterstand goed te maken. Het moest dus gebeuren in de
laatste wedstrijd van het toernooi.
Het was zichtbaar dat het een lang
en vermoeiend toernooi was, want
meerdere meiden hadden pijntjes,
maar op inzet werd een 0-0 uit het
vuur gesleept tegen een tegenstander waar de 1e dag nog met 2-0 van
verloren was.
Prijsuitreiking
Direct na de laatste wedstrijd volgde de prijsuitreiking. CSW MO15-2
was al zeker van een plaats bij de
beste zes, maar de eindstand was
voor alle teams nog een verrassing.
Wat duurde het toch lang voor de
meiden van CSW: niet nummer zes,
want die ging naar een Duits team.
Ook de vijfde plaats was voor een
Duits team en toen vervolgens de
vierde plaats ook niet naar CSW
ging, kwam het ongeloof: zijn ze
derde geworden? Nee ook niet.
CSW MO15-2 heeft het geweldig en
boven ieders verwachting gedaan:
een prachtige 2de plaats! TOP! Wat
een geweldig slot van een prachtig
voetbalweekend en een mooi seizoen. Dat het meidenvoetbal leeft
bij CSW dat is wel duidelijk, want
ook de andere drie meidenteams
onder 15 jaar hebben TOP gepresteerd. Voor dit seizoen zit het er echt
op, de trainingsvelden worden gesloten, de voetbalkleding wordt ingeleverd en de voetbalschoenen
kunnen weer in de kast. Tijd voor
de zomer, slippers aan, vakantie vieren om straks na de zomervakantie weer fris aan de start te staan
van een nieuw voetbalseizoen bij
CSW. Veel van de huidige speelsters komen volgend jaar uit in de
MO17: een uitdaging die ze graag
aan gaan en wie weet op weg naar
nieuw succes.

Zomers wandelen in
Vinkeveen
Vinkeveen - Elke woensdagavond
vertrekt om 19.30 uur een groep
wandelaars vanaf De Boei in Vinkeveen voor een uurtje sportief wandelen. Deze sportieve activiteit be-

gon dit voorjaar en de deelnemers
hebben de smaak te pakken! Nu
trainen ze voor de Weide Natuurmars op 17 en 18 juni, een mooie
tweedaagse in Vinkeveen met ver-

Hier volgen de datums voor de nieuwe prijsklaverjascompetitie voor
2017, 9 en 23 juni en 7 juli. Alle datums onder voorbehoud.
De totale uitslag van afgelopen vrijdag was als volgt:
1. Frans v.d. Berg 6800 punten
2. William Mayenburg 6641 punten
3. Ed Valk 6533 punten
4. Frans Bierstekers 6408 punten
5. Jan v. Kouwen 6355 punten
En de poedelprijs was deze avond
voor Dorus v.d. Meer met 5174 punten.

De Ronde Venen - Zaterdag werd
in Amersfoort de regiofinale divisie 6 en D3 gehouden. Ook op deze wedstrijd mochten de instap D2
en pupillen D2 hun B-finale turnen.
Voor Veenland turnden in de eerste
ronde Roos en Kirsten.
Ze moesten beginnen op balk. De
zenuwen waren bij alle twee te merken. Maar zonder al te veel te wiebelen draaiden ze een mooie oefening. Op naar vloer hier twee goede oefeningen. Met in turnen bij
sprong lukte toch de handstand
niet zo goed bij Roos dus we kozen ervoor toch koprol te doen en
dat deed ze uitstekend. Kirsten ging
met in turnen ook niet echt lekker maar op de wedstrijd toverde
ze twee mooi handstand platvallen
uit de hogehoed. Op naar het favoriete toestel van deze twee turnsters de brug. En dat lieten ze ook
zien. Roos werd met een prachtige oefening derde en Kirsten met
maar 0.05 achterstand vierde. Uiteindelijk werd Kirsten 15de en Ros
21 ste . Keurig voor het eerste jaar in
de selectie en dan al in de regiofinale staan is al een prestatie op zich.
Derde ronde
In de derde ronde turnden Izzy en
Emma hun wedstrijd. Gesteund
door Danae die de wedstrijdnummers ophield. Emma begon op balk

met een mooie strakke oefening. Izzy had goed geoefend op sprong
en dat liet ze ook zien met een supermooie handstand platval. Emma
daarna door naar vloer hier liet zij
een strakke oefening zien dit werd
beloond met een score van boven
de 14 punten. Izzy ging door naar
brug en turnde een mooie oefening.
Emma ging door naar sprong. Ook
zij had heel hard geoefend voor de
sprong om de laatste foutjes bij te
werken. Dat had Emma dus goed
gedaan want ze werd gewoon eerste op sprong. Izzy ging door naar
de balk altijd spannend maar Izzy
leek daar geen last van te hebben.
Ze stond er!
Ze turnde een super strakke oefening en maakte geen fout. Na drie
toestellen stonden ze allebei op een
derde plaats. Het hing dus van het
laatste toestel af. Emma ging naar
brug niet haar sterkste toestel vooral heeft ze moeite met de kurbet
maar vandaag niet Emma liet een
mooie oefening zien en werd 4de op
brug. Izzy moest op vloer en die ging
super goed.
Met een 14.350 turnde ze de beste
oefening van allemaal.
Bij de prijsuitreiking bleek Izzy kampioen te zijn, een dik verdiende gouden medaille voor haar. En even later nog een feestje want Emma was
op de derde plaats blijven staan.

Zomerbridgedrive Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Op maandagavond 12
juni 2017 gaat de traditionele zomerdrive weer van start. Het belooft
weer een gezellig toernooi te worden gedurende zeven weken. Slotdrive is op 31 juli 2017. Afhankelijk
van het aantal deelnemers wordt
gespeeld in twee of drie lijnen. Dus
ook beginnende bridgers kunnen
meedoen.
Per avond zijn er per lijn prijzen voor
de nummers 1 en 2 en daarnaast
een prikprijs.
De leiding van de avonden is weer

in goede handen bij het geroutineerde team onder leiding van Caro Toebosch.
Inschrijven kan vanaf nu bij voorkeur via e-mail zomerdrive.bvm@
gmail.com of op de speelavond.
Vermeld duidelijk uw naam en voornaam en die van uw partner.
De zaal is open vanaf 19.00 uur. De
inschrijving sluit om 19.30 uur.
De kosten per paar zijn euro 6,- euro. Plaats van handeling: Restaurant
Veenweidebad, Ontspanningsweg
1, Mijdrecht.

Zomerfit voor iedereen

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op
vrijdag 9 juni 2017 om fraaie prijzen
in Café de Merel, Arkenpark MUR
no 43 te Vinkeveen. Er worden vier
ronden van zestien gifjes gespeeld
en dan worden de punten bij elkaar opgeteld en is de winnaar of
winnares is bekend, aanvang 20.00
uur, aanwezig zijn voor de inschrijving 19.45 uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Tel. van Café de Merel
is 0297-263562, Arkenpark Mur 43,
Vinkeveen, e-mail thcw@xs4all.nl.
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Verdiende medaille voor
turnsters Izzy en Emma!

CSW MO15-2 kent denderend slot voetbalseizoen
Wilnis - Het tweede selectieteam
van CSW meiden onder 15 jaar
heeft een geweldig seizoen gedraaid: ongeslagen najaarskampioen in de 1ste klasse en als beloning door de KNVB ingedeeld in de
hoofdklasse in de voorjaarscompetitie. Maar dat was nog niet genoeg
voor dit sportieve team. Zaterdag 20
mei waren ook zij weer van de partij
op het Jasmin Peters toernooi op het
sportcomplex van Hertha. Met goed
combinatie voetbal, veel inzet en
voetbalplezier werd dit team eerste
in de MO15 1ste klasse en daarmee
kon voor het eerst de grote wisselbeker in deze leeftijdsklasse mee
naar Wilnis worden genomen.
Het echte slotstuk was afgelopen
weekend met deelname aan de
SV Venray Ladiescup. Een grootschalig toernooi voor voetballende
meiden uitkomend in de MO17 en
MO15. Met in totaal maar liefst 51
deelnemende teams uit Nederland
en Duitsland, een ware happening.
Vrijdag 2 juni werd er om 19.00 uur
verzameld bij CSW. Met vier volgeladen auto’s met tenten, slaapzakken, luchtbedden, koelboxen, voetbaltassen, 12 speelsters en 3 begeleiders werd afgereisd naar SV
Venray in Limburg. Bij aankomst op
het geweldige voetbalcomplex met
maar liefst elf voetbalvelden, werd
op een mooi plekje onder de bomen
de tenten opgezet en afgetrapt met
de disco. Het was meteen erg gezellig en dit ging door tot in de late
uurtjes. Na een kort nachtje moest
CSW zich zaterdag na het ontbijt
opmaken voor de eerste toernooidag. De achttien MO15 teams waren verdeeld over drie poules van
ieder zes teams: dus 5 wedstrijden voor de boeg. Alleen de beste
twee teams per poule konden een
plaats afdwingen in de kampioenspoule. Spannend of CSW MO15
zich zou kunnen meten met de andere teams.

• Nieuwe Meerbode

schillende afstanden. “Het wandelen gaat dankzij deze training gemakkelijker en mijn conditie wordt
beter!”, aldus een van de deelnemers. Daarom willen zij doorgaan
en dat kan bij Spel en Sport!

De hele zomer lekker buiten in beweging blijven, dat is een goed streven. “Iedereen die daar ook zin in
heeft, mag zich aansluiten “, aldus
trainster Henny, “in mijn lessen kun
je op je eigen niveau meedoen.”

Kwinkslag speelde zinderend Zomertoernooi
Vinkeveen - Donderdag jl. speelde Kwinkslag zijn jaarlijks terugkerende zomertoernooi. In een warme sporthal, De boei in Vinkeveen,
werden deze avond met wisselende
koppels 5 partijen gespeeld van 10
minuten en evenveel revanches van
5 minuten lang. De partner werd
bepaald door een eerder willekeurig getrokken speelkaart en was van
tevoren dus niet bekend. De uitslagen lagen heel dicht bij elkaar en leverde mooie prijzen op.
V.l.n.r. zijn de winnaars, Frank majoor, Johan de Jong, Ton Bunschoten, Marco van Putten, Frank de
Vries en de poedelprijs naar Rutger
Frohn.

De Ronde Venen - Met ingang van
deze week is Spel en Sport DRV gestart met het nieuwe Zomerfitprogramma. Vijf dagen per week zijn er
mogelijkheden om aan je conditie te
blijven werken. Ook andere onderdelen van het aanbod van Spel en
Sport DRV kunnen beoefend worden, zoals badminton, line dance en
bowlen. Ook in de zomer is het goed
om in beweging te blijven!

tiviteiten die erop gericht zijn u gezond, soepel en fit te houden.
Aan deze activiteiten kunt u ook als
u geen deelnemer bent van Spel en
Sport DRV meedoen. En wat houdt
u tegen? Als u toch thuis bent, als
het een keer regent, trek de stoute schoenen aan en ga volleyballen, werelddansen of een potje badminton spelen, het is leuk en goed
voor u!

Het Zomerfitprogramma is ontstaan vanuit die gedachte: bewegen is belangrijk, zeker voor senioren, en waarom zou je er dan in de
zomer drie maanden mee stoppen?
Natuurlijk wordt er ’s zomers meer
gewandeld en gefietst, maar dat is
toch niet helemaal voldoende. Voor
jonge en oudere senioren gaat het
naast conditie ook om beweeglijkheid, om houding, om sterke spieren. Daarom is er uit de meer dan 40
lessen van Spel en Sport een veelzijdig programma opgesteld met 23
activiteiten. In alle kernen zijn er ac-

Zomerfit is er van 1 juni tot 1 september, met uitzondering van de
schoolvakantie van 10 juli tot 20 augustus. Zomerfit Non Stop is er drie
maanden lang, dan kunt u bowlen
en sportief wandelen in Wilnis en
Mijdrecht. De kosten voor de meeste activiteiten bedragen 4,- euro,
voor alle wandelactiviteiten 3,- euro,
voor bowlen 7,- euro inclusief consumptie en voor yoga 6,- euro per
keer.
Het complete programma vindt u op
www.spelensportdrv.nl. Blijf ook in
de zomer in beweging en doe mee!

