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“Dakloos, keuze 
of noodlot?”

Mijdrecht - De PCOB afd. De 
Ronde Venen organiseert op 
dinsdagmiddag 23 januari a.s. 
een ledenmiddag waar de heer 
H. Griffi oen uit Utrecht over dit 
onderwerp komt spreken.Veel 
mensen denken vaak dat in 
het welvarende Nederland met 
al zijn sociale voorzieningen je 
toch niet dakloos hoeft te zijn. 
Als je dat dus wel bent dan kies 
je er zelf kennelijk zelf voor. Is 
dat echt zo? Een indringend en 
soms ontroerend verhaal van 
een vrijwilliger die zich al jaren 
in verschillende functies voor 
daklozen inzet. Een verhaal dat 
een andere kijk geeft op dak-
lozen en iedereen raakt.De-
ze middag wordt gehouden in 
het vereningsgebouw ’t Kruis-
punt, Koningin Julianalaan 22 
in Mijdrecht. Die middag be-
gint om 14.30 uur.
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Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

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

www.vderwilt.nl

TE HUUR
per direct beschikbaar

KANTOORRUIMTE
180 m2 (turn-key, eigen entree, 

alle voorzieningen en parkeerplaatsen)

Op het bedrijventerrein Schinkeldijkje 16 - 18
te Aalsmeer - Amstelveen

020-6439101

morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

T/M ZATERDAG 20 JANUARI

AANBIEDINGS 
10-DAAGSE

MATRASSEN • SLAAPSYSTEMEN • BOXSPRINGS 
LEDIKANTEN • BEDTEXTIEL • KUSSENS • DEKBEDDEN 
LINNENKASTEN • KINDERBEDDEN • ACCESSOIRES 

PYJAMA’S & HOMEWEAR • BADGOED • EN MEER...

WEGENS SUCCES MET 2 WEKEN VERLENGD!

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

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

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

 De Hoef

 Wilnis: Burgemeester van Trichtlaan (400 kranten)

ook 50+ van harte welkom

 De Hoef
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Mutchi vermist
Mijdrecht – Sinds 6 januari jl is ka-
ter Mutchi niet meer thuisgekomen. 
Hij is anderhalf jaar oud en gecas-
treerd. Wit met cypersrood kopje, 
rug en staart. Aan de binnenkant 
van de witte pootjes wat vlekjes, 
witte snoet. Ook heeft hij een gro-
te oranje vlek aan de rechterzijkant. 
Heeft u hem gezien? Weet u waar hij 
verblijft? Graag bellen: 0640564241

De Ronde Venen - De fracties van 
het CDA, Ronde Venen Belang en 
de VVD komen gezamenlijk met een 
initiatiefvoorstel om als gemeente-
raad te besluiten dat de inwoners 
van De Ronde Venen een vergoe-
ding van 100 procent krijgen voor 
de hogere waterprijs, die Vitens in 
rekening gaat brengen. De inwo-
ners mogen uiteindelijk in hun por-
temonnee niets merken van de pre-
carioheffi ng op de nutsleidingen. 
Volgende week donderdag wordt 
het initiatiefvoorstel van de drie par-
tijen - die samen een meerderheid 
in de gemeenteraad hebben - be-
handeld. Het is dus zo goed als ze-
ker dat door de gemeenteraad tot 
“volledige” compensatie zal worden 

besloten. Zowel in als buiten de ge-
meenteraad is er ongenoegen en 
onbegrip over de doorwerking van 
het besluit van de gemeente om ook 
bij het waterbedrijf Vitens precario 
te heffen. Dat gebeurt ook bij net-
beheerder Stedin, die verantwoor-
delijk is voor het transport van elek-
triciteit en gas. Het gaat om de zo-
geheten precariobelasting als ver-
goeding voor het gebruik van open-
bare grond. De precariobelasting 
wordt specifi ek geheven voor het 
plaatsen van voorwerpen onder, op 
of boven de gemeentegrond. 

Doorberekening
Door het heffen van deze belasting 
door de gemeente worden water, 

elektriciteit en gas voor de inwoners 
duurder. Dit komt, omdat de nuts-
bedrijven Vitens en Stedin die be-
lastingheffi ng doorberekenen aan 
de huishoudens. Met ingang van 
2018 zou het per huishouden gaan 
om een bedrag van omstreeks 100 
euro. Daarvan wordt bijna 70 euro 
opgelegd door Vitens en zo’n 30 eu-
ro door Stedin. Er is bij de heffi ng 
sprake van twee verschillende soor-
ten van omrekening. Vitens slaat de 
precariobelasting, die het bedrijf nu 
in De Ronde Venen moet betalen 
voor de waterleidingen, om op de 
prijs van het kraanwater. Die verho-
ging geldt alleen voor de inwoners 
van de Ronde Venen. 
Vervolg elders in deze krant.

Bijna zeker: 

Extra kosten Vitens worden 
100% gecompenseerd

Mijdrecht - Op korte termijn zijn er 
te weinig goede werkplekken voor 
ambtenaren in het gemeentehuis. 
Dit komt omdat de gemeente enige 
tijd terug het gebouw “Weidesticht” 
- dat tegenover het gemeentehuis 
staat - heeft verkocht. De gemeente 
moet dat pand op 1 februari leeg op-
leveren aan de nieuwe eigenaar die 
er appartementen wil vestigen. De 
ambtenaren van het sociaal team en 
van het werkcentrum moeten daar-
om hun huidige onderkomen verla-
ten. Hun nieuwe werkplekken moe-
ten gevonden worden in het ge-
meentehuis aan de overzijde van 
de Croonstadtlaan in Mijdrecht. Al-
lerlei ruimten in het gemeentehuis 
moeten daarop worden aangepast. 
“Door de verhuizing missen we in 
totaal 10 spreekkamers en vijf ver-
gaderkamers”, aldus het college.

Ingrijpende verbouwing 
Afgelopen donderdag werden de 
doorwerkende gevolgen van die 
verkoop voor gemeente duidelijk. 
Dat gebeurde in de vergadering van 
de commissie Bestuurlijke Zaken 
en Financiën. Daarbij komt dat het 
college de centrale hal in het ge-
meentehuis ingrijpend wil verbou-

wen. Het college van B en W stelt 
een sobere en doelmatige verbou-
wing voor, die ongeveer 170.000 eu-
ro gaat kosten, die over een perio-
de van twintig jaar worden afge-
schreven. In de huidige begroting is 
geen fi nanciële ruimte beschikbaar, 
zo biecht het college aan de raad op 
en kan pas volgend jaar in de be-
groting worden verwerkt. 

Nieuwe werkplekken
In de centrale hal worden de nieuwe 
werkplekken voor het sociaal team 
gebouwd, inclusief spreekkamers. 
Vanwege de privacy wordt even-
eens een glazen afscheiding aan-
gebracht tussen de balies bij Bur-
gerzaken en de nieuwe werkruim-
ten. Eén van de argumenten van het 
college is dat een prettige en veili-
ge omgeving voor inwoners en me-
dewerkers van belang is voor een 
goed resultaat voor de betreffen-
de inwoners. Bovendien zou bij de 
laatste risico-inventarisatie geble-
ken zijn dat de huidige spreekka-
mer van Burgerzaken geen faciliteit 
heeft om te alarmeren. Door de ver-
bouw wordt daarin wel voorzien. 

Vervolg elders in deze krant.

“Drukte in het gemeentehuis”

De Ronde Venen – Afgelopen 
week heeft de fractie van D66 zeer 
kritische gesteld aan verantwoor-
delijk wethouder David Mollenburg 
van het CDA inzake de gang van 
zaken de omgevingsoverlast rond 
luchthaven Schiphol. Fractie voor-
zitter Kiki Hagen stelt in haar brief: 
“Op dinsdag 2 januari jongstleden 
bericht het NOS dat een deel van 

de Schiphol gemeenten het vertrou-
wen in de luchthaven kwijt is. On-
der meer aangrenzende gemeenten 
Uithoorn en Stichtse Vecht stellen 
geen vertrouwen meer te hebben in 
de onafhankelijkheid, betrouwbaar-
heid en uitkomsten van de MER en 
stelt dat de omgevingsraad slecht 
functioneert. In het persbericht 
komt naar voren dat onze gemeen-
te wel vertrouwen heeft in het on-
derzoek, maar sluit zich aan bij de 
mening dat de omgevingsraad niet 
goed functioneert. 

Vragen
1. Allereerst ontvangt D66 graag 

duidelijkheid over het woord-
voerderschap, heeft het college 
het NOS te woord gestaan? Zo, 
nee: Wie dan wel? 

2. Kunt u D66 aangeven waar het 
geuite vertrouwen op gebaseerd 
is, zeker gezien het feit dat de 
gemeente Uithoorn ‘zich duide-
lijk negatief uit over de toene-
mende overlast‘. Zo ja, deze cij-

fers graag met de raad delen. Zo 
nee, waarop is het vertrouwen 
dan gebaseerd? En wilt u de-
ze cijfers alsnog achterhalen en 
met de raad delen. 

3.  De gemeente Castricum, Leiden, 
Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, 
Stichtse Vecht, Uitgeest en Uit-
hoorn zeggen geen vertrouwen 
meer te hebben in de onafhan-
kelijkheid en betrouwbaarheid 
van de berekeningen van Schip-
hol. Aangenomen kan worden 
dat ook in onze gemeente spra-
ke is van een toename van over-
last. Kunt u ons duiden waarom 
wij een andere mening hebben 
dan direct omliggende gemeen-
ten? 

4. Het persbericht geeft aan dat 
gemeente De Ronde Venen de 
omgevingsraad niet goed vindt 
functioneren. Nemen wij zitting 
in deze omgevingsraad? Op wel-
ke basis”, aldus D66

Vervolg elders in deze krant.

D66 stelt dringende vragen aan wethouder Mollenburg:

Waarom heeft onze gemeente wel 
vertrouwen in luchthaven Schiphol?
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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. 
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 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; 

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:

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Open: 22.00-08.00 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.

TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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Klassiek met een 
‘vleugeltje’ theater
Regio – De tweede helft van het 
jubileumseizoen 2017-2018 van de 
Stichting Culturele Activiteiten Uit-
hoorn (SCAU) wordt ingeluid met 
Rachmaninov, Brahms, een knip-
oog en een liedje. Om het onheil 
voor 2018 af te weren komt de ‘Dan-
se Macabre’ van Saint-Saëns voor-
bij... Met het ‘Ave Maria’ van de Rus-
sische componist Rosenblatt wordt 
het kwaad verdreven en keert de 
vrede weer. Het concert van Beth 
& Flo op zondag 21 januari a.s. om 
14.30 uur in de Thamerkerk belooft 
virtuoos spel vol vuurwerk, door een 
haarfijn op elkaar ingespeeld duo 
dat als missie heeft om liefde en 
plezier te verspreiden via klassieke 
muziek.

Bijzonder pianoduo
Elsbet Romijn en Claudette Ver-
hulst richtten in 2013 het duo Beth 
& Flo op: een pianoduo dat klassie-
ke recitals geeft en deze opluistert 
met gesproken en gezongen woord. 
De muziek in een verhaal of context 

plaatsen en interactie met het pu-
bliek zijn belangrijke elementen in 
hun concerten. Claudette en Elsbet 
hebben als duo al op verschillende 
podia mogen optreden. Zo speelden 
zij o.a.in het Concertgebouw Am-
sterdam, TivoliVredenburg Utrecht, 
de Philharmonie te Haarlem en in 
de Oosterpoort te Groningen. Ook 
gaven zij in 2017 concerten in New 
York en op Sicilië. 

Kaartverkoop
Losse kaarten zijn online te bestel-
len via de website van de SCAU, 
waar ook meer achtergrondinfor-
matie te vinden is over dit bijzon-
dere pianoduo en over het pro-
gramma: kijk op www.scau.nl  Los-
se kaarten zijn ook te verkrijgen in 
de boekhandels The Read Shop Ex-
press (Zijdelwaardplein) en Bruna 
(Amstelplein). Ze kosten 14,- euro 
per stuk; jongeren onder de zestien 
jaar betalen slechts 7,- euro. Van-
af 14.00 uur worden de resterende 
kaarten verkocht aan de zaal. 

Leuke luitjes

Mijdrecht en Uithoorn 
ontmoeten elkaar 
Regio - Diverse 60-plussers uit 
Mijdrecht en Uithoorn hebben 
zich aangemeld op www.leukel-
uitjes.nl omdat ze interesse heb-
ben in nieuwe contacten en sa-
men op pad willen. Leuke luitjes 
gaan graag een hapje eten, naar 
een concert of wandelen. Maar 
eerst kennismaken bij een kopje 
koffie. Wil jij ook nieuwe mensen 
van 60 jaar en ouder leren ken-
nen? Meld je dan aan op www.
leukeluitjes.nl. Wij brengen je in 
contact met andere Leuke luitjes 
bij jou in de buurt.

Wat is www.leukeluitjes.nl?
Via Leuke luitjes kun je in con-
tact komen met mensen in de 
buurt (60+) die dezelfde hobby's 
hebben als jij. Je bent echt niet 
de enige die iemand zoekt om 
mee op stap te gaan. Kijk maar 
op onze website, dan zie je ve-

le aanmeldingen. Aanmelden bij 
Leuke luitjes is simpel en gra-
tis. Het aanmeldformulier vind 
je op de website www.leukeluit-
jes.nl. Diverse 60-plussers schre-
ven zich al in bij Leuke luitjes. En 
een deel van hen vond al een 
nieuw maatje om mee op pad 
te gaan. Zij ontmoetten elkaar 
bij een kopje koffie en toen het 
bleek te klikken gingen ze sa-
men op pad. Mogen we jou ook 
blij maken? Dan kun je gezellig 
samen wandelen, taart of wijn 
proeven, handwerken of samen 
koken. Alle hobby's zijn welkom. 
Leuke luitjes zijn echt dichter-
bij dan je denkt! Leuke luitjes is 
speciaal voor mensen vanaf 60 
jaar die samen iets leuks en ge-
zelligs willen gaan doen. Meld je 
aan, dan kijken wij of we voor jou 
een buurtgenoot kunnen vinden 
die hetzelfde leuk vindt. Gezellig!

IVN Winterwandeling 
langs de Potterskade
Regio - Op zaterdag 20 januari or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn de eerste winterwandeling 
in 2018. Deze wandeling brengt ons 
naar Harmelen en de Potterskade. 
De Potterskade markeert de grens 
van twee landschappen: plassen 
met nieuwe natuur en recreatie aan 
de ene kant en het oude, karakteris-
tieke polderland met weides en bre-
de sloten aan de andere kant. Daar-
bij lopen we ook langs een mooi 
stuk van de Oude Rijn. De wande-
ling is ongeveer 8,5 km lang. We 
verzamelen op 20 januari om 9.30 
uur bij de parkeerplaats van de Al-

gemene Begraafplaats in Wilnis aan 
de J. Enschedeweg. Vandaar ver-
trekken we met zo min mogelijk au-
to’s naar het startpunt in Harmelen. 
Om ongeveer 12.30 uur zijn we weer 
terug in Wilnis. Tips voor onderweg: 
trek waterdichte wandelschoenen 
en warme kleding aan en neem iets 
warms te drinken mee voor de kor-
te ‘koffiestop’. Aanmelden is niet no-
dig. Wilt u meteen bij het startpunt 
beginnen, neem dan contact op met 
Hans Tuinenburg, tel. 06-18082328. 
Voor info over IVN kunt u de web-
site bezoeken: www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn.

Hollandse Kade, Harmelen foto: Hans Tuinenburg 

Eye Wisch actie wegens 
succes verlengd 
Regio – Eye Wish Uithoorn is in de-
cember begonnen met de sale ac-
tie. Deze actie is door groot succes 
verlengd. Bij aankoop van een com-
plete bril krijgt u een merkmontuur 
tot 200,- gratis. U kunt kiezen uit de 
topmerken zoals Ralph Lauren, Hu-
go Boss en Burberry. Ogen zijn ont-
zettend belangrijk in het dagelijks 
functioneren. Het is daarom goed 
om te weten waar u terecht kan als 
u klachten heeft met uw ogen of als 
het zicht minder wordt. Een opto-
metrist is bij uitstek de expert die 
de gezondheid van uw ogen kan 
onderzoeken. Met de zorg voor uw 
ogen wilt u natuurlijk geen enkel ri-
sico nemen. Daarom is het goed 
om te weten dat niemand zich zo-
maar optometrist mag noemen. De 
titel van optometrist is wettelijk be-
schermd. Bij Eye Wish Opticiens Uit-
hoorn worden uw ogen altijd door 
een gediplomeerd optometrist op-
gemeten, ook als u alleen voor een 
bril of contactlenzen komt. Een op-
tometrist kijkt verder dan een opti-
cien en kan de ogen medisch on-
derzoeken en eventuele problemen 
tijdig signaleren. De optometrist is 

het eerste aanspreekpunt bij oog-
problemen zoals verminderd zicht 
of een risico op het ontwikkelen van 
een oogaandoening, zoals glau-
coom, macula degeneratie of staar. 
In welke situatie is het raadzaam om 
een optometrist te bezoeken? 
Indien er klachten zijn met het zicht, 
zoals wazig of dubbel zien, proble-
men met focussen, vermoeide, jeu-
kende of geïrriteerde ogen of als 
u hoofdpijnklachten heeft. De op-
tometrist kan beoordelen of u een 
(nieuwe) bril of contactlenssterkte 
nodig heeft of dat er sprake is van 
een oogprobleem. Goed zien be-
tekent namelijk niet automatisch 
dat u comfortabel ziet. Ook kunt u 
bij de optometrist terecht als u een 
oogaandoening heeft of wanneer 
er oogaandoeningen in de fami-
lie voorkomen. De uitkomsten van 
de onderzoeken worden met u be-
sproken. Wij geven graag meer in-
formatie over de oogzorg die onze 
optometristen verlenen. Als u klach-
ten heeft met uw ogen, laat dit dan 
door de optometrist onderzoeken. U 
kunt ons vinden in het winkelcen-
trum Zijdelwaard in Uithoorn.

Figuratief en abstract 
schilderen
Wilnis - Gezellig schilderen in de-
ze donkere dagen op de donder-
dagmiddag van 15.15 tot 17.15 uur, 
om te snuffelen en te experimen-
teren met diverse technieken bijv. 
houtskool, acryl, met of zonder ma-
terie. Zowel in abstracte vorm als fi-
guratief waar uw interesse naar uit 
gaat. U kunt 5 lessen volgen bij Li-
dy Tijssen om te snuffelen en te ex-
perimenteren met diverse technie-

ken bijv. houtskool, acryl, met of 
zonder materie. Zowel in abstrac-
te vorm als figuratief, waar uw in-
teresse naar uit gaat. Data: van 22-
02-18 t/m 22-03-18, 5 dagdelen, op 
donderdag van 15.15 – 17.15 uur. De 
lessen worden gegeven door Lidy 
Tijssen die al 6 jaar als docent aan 
de Paraplu is verbonden. Zij gaat er 
vanuit dat het gezellig en ontspan-
nen moet zijn: niets moet alles mag.

Cursusmarkt van Cursusproject  
weer groot succes
De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dagavond 12 januari hield het Cur-
susproject De Ronde Venen weer 
de traditionele cursusmarkt in De 
Boei in Vinkeveen. Ook dit keer was 
het druk en buitengewoon gezellig! 
Een lange rij a.s. cursisten stond te 
wachten tot om 19.30 uur de deu-
ren van de grote zaal geopend zou-
den worden. Intussen bestudeerden 
zij de plattegrond om te zien waar de 
inschrijfformulieren gehaald konden 
worden. Op de markt waren veel do-
centen aanwezig om tekst en uit-
leg te geven over de door hen te ge-
ven cursus. Aan het einde van de 
avond waren er ruim 540 inschrij-
vingen geteld en een aantal cursus-
sen bleek al te zijn volgeboekt. Op 
de website, http://www.cursuspro-
ject.nl/rondevenen.htm vindt men 
alle informatie over de cursussen, 
o.a. op welke cursussen nog plaat-
sen beschikbaar zijn. Men kan daar 
alsnog op inschrijven. 

Op onderstaande cursussen is 
nog plek
5-Cesaerobics, 13 woensdagen, 24-
31 jan, 7-14-21 feb, 7-14-21-28 mrt, 
4-11-18-25 apr. Cesaerobics is een 
groepsles op muziek, gebaseerd op 
de oefentherapie Cesaer. Deze is 
gericht op het voorkomen van klach-
ten t.g.v. verkeerd bewegen, stress 
of een foute houding. Door bewust 
ontspannen en juist te bewegen, 

spieren te versterken en gewrich-
ten te versoepelen zal uw houding 
en uitstraling verbeteren en moge-
lijk verminderen aanwezige klach-
ten. In een prettige sfeer worden de 
intensieve oefeningen doorgewerkt 
en waar nodig gecorrigeerd.

6-Relaxercise,13 woensdagen, 24-
31 jan, 7-14-21 feb, 7-14-21-28 mrt, 
4-11-18-25 apr. Heerlijk ontspannen 
door mindful bewegen. Inspireren-
de onderdelen uit de Tai Chi, yoga 
mindfulness en stretching. In deze 
les waar rustig en bewust wordt be-
wogen is er ook aandacht voor het 
versterken en stretchen van spieren 
en het soepel houden van gewrich-
ten. Dit komt ten goede aan je even-
wicht. De les wordt afgesloten met 
een geleide ontspanning, waardoor 
u leert om via ademhaling en ont-
spanning te komen tot zowel licha-
melijke als geestelijke rust. Ook ge-
schikt voor mensen met een milde 
vorm van een chronische aandoe-
ning. 

8-Zumba, 12 donderdagen, 25 jan, 
1-8-15-22 febr, 8-15-22-29 mrt, 
5-12-19 apr. Op o.a. Latijns-Ameri-
kaanse muziek wordt er bewogen. 
Stapsgewijs worden de dansbewe-
gingen uitgelegd en herhaald. Aan 
het einde ontstaat er een euforie 
waar velen voor terugkomen. Durf 
te bewegen.

Van onmacht naar kracht
De Ronde Venen - Hoe houd je 
de regie vast bij kinderen en jon-
geren die onacceptabel of geweld-
dadig gedrag vertonen? Marianne 
Haspels (gezondheidszorgpsycho-
loog) ontwikkelde diverse behan-
del- en begeleidingsprogramma’s 
binnen de jeugdzorg en de maat-
schappelijke opvang. Daarnaast is 
zij betrokken geweest bij de door-
ontwikkeling van Families First en 
3XGroei: de oudertraining. Zij be-

geleidt ontwikkelings- en imple-
mentatietrajecten, geeft trainin-
gen en consultaties aan uitvoe-
rend werkers, middenkader en di-
rectie. Ze heeft diverse publicaties 
op haar naam staan, zoals “Fami-
lies First” (2014) en “Competentie-
gericht begeleiden van kwetsbare 
mensen”. De bijeenkomst is don-
derdagavond 25 januari om 20.00 
uur in gebouw Irene Kerkstraat 11 
in Mijdrecht.
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De Ronde Venen - De kerstpe-
riode wordt vaak gebruikt om te-
rug te kijken. Dat hebben wij van 
De Nieuwe Meerbode ook gedaan. 
In dit geval met Anco Goldhoorn, 
wethouder namens Ronde Venen 
Belang. In zijn portefeuille zitten 
veel onderwerpen  waar het afge-
lopen jaar nu en dan veel over te 
doen is geweest.  In die tijd gaf de 
wethouder weinig en geen com-
mentaar, maar nu in alle rust even 
zijn uitlag. Dit doen we in drie de-
len.  Vorige week kon u deel 2 le-
zen, deze week deel 3: 

Waarom zijn er zoveel legak-
kers verkocht? 
‘De legakkers waren van het recre-
atieschap. De meeste van deze le-
gakkers moesten beschoeid wor-
den, en dat kost veel geld. Daarom 

hebben we 42 legakkers verkocht, 
om kosten te besparen, maar ook 
omdat privé personen bewezen 
hebben veel beter in staat zijn om 
de legakker te onderhouden. Uit-
eindelijk hebben we dus verkocht, 
onder strikte voorwaarden, om 
het cultuurhistorisch landschap in 
stand te houden.’

Die strikte voorwaarden zijn 
toch, dat er niet op gebouwd 
mag worden?
De veilingvoorwaarden waren heel 
erg duidelijk. Daar waar een be-
schoeiplicht op zit moet binen 3 
jaar beschoeid worden. Gebeurt 
dat niet dan moet de koper ander-
half keer de beschoeiwaarde be-
talen en gaat het recreatieschap 
zelf beschoeien. Op de op de vei-
ling verkochte legakkers mag niet 

In gesprek met 
ANCO GOLDHOORN 
(DEEL 3)

gebouwd worden. Zelfs geen glij-
baantje. Op overtreding hiervan 
staat een boete van 50.000 euro. 
Deze boete kan privaatrechtelijk 
worden afgedwongen, veel een-
voudiger dan bestuursrechtelijk. 
Resultaat is wel dat er tot op he-
den nog niets is gebouwd op deze 
legakkers.  Sterker nog, een aantal 
legakkers is gekocht door perso-
nen die juist willen voorkomen dat 
iemand er op gaat bouwen. 

Dus je houdt ook geld over?
‘Dat denk ik niet. We moeten ook 
de zandeilanden opnieuw be-
schoeien en dat is ook een du-
re operatie. Dat beschoeien maakt 
deel uit van het Toekomstplan Vin-
keveense Plassen’. 

Toekomstplan?
‘Ja, voorwaarde van de provincie 
Utrecht, maar ook Amsterdam, was 
dat beide overheden wel een groot 
bedrag wilden bijdragen, maar dan 
zou het onderhoud op lange ter-
mijn gegarandeerd moeten zijn. 
Deze garantie kan alleen afgege-
ven worden als er voldoende in-
komsten worden gegenereerd op 
de zandeilanden. En dat staat in 
het Toekomstplan’.

Even terug naar de legakkers, 
wat denk je van illegale bebou-
wing?
‘Iedereen weet dat er op de legak-
kers gebouwd is, tegen alle regel-
geving in. Daarom zijn we als ge-
meente in gesprek met belangheb-
benden om te kijken hoe we om 
moeten gaan met de illegale be-
bouwing, mede gezien in het licht 
van het nieuwe bestemmingsplan 
Vinkeveense Plassen. Daarin speelt 
het behoud van het cultuurland-
schap en de identiteit van de plas-
sen een belangrijke rol’

Heeft de verkoop van legakkers 
iets van doen met de WOZ?
 ‘Je snijdt nu wel een probleem aan. 
Legakkereigenaren worden sinds 
dit jaar geconfronteerd met veel 
hogere waarderingen van de waar-
de van de legakkers. De belasting-

dienst in Amstelveen werkt hier-
voor met modellen. In die model-
len worden gerealiseerde transac-
ties ingevoerd en worden bestaan-
de legakkers qua waarde daarmee 
vergeleken. Net als bij huizen trou-
wens. Eigenaren ervaren dit ook 
niet als het grootste probleem. De 
veiling van de legakkers wordt in 
dat zelfde model meegenomen’.

Wat zijn dan de problemen?
‘Er is sprake van een aantal pro-
blemen, die opgeteld heel serieus 
genomen worden. Op basis van de 
WOZ-waarde moet OZB betaald 
worden. Niet onlogisch, maar die-
zelfde WOZ-waarde dient als ba-
sis voor de Waterschapsheffi ng, 
maar ook voor de vermogensren-
dementsheffi ng als je vermogen 
hebt in box 3.’

Dit wordt wel erg technisch?
‘Ja, maar daar hebben deze men-
sen wel mee te maken. Voeg daar 
aan toe dat je een legakker ook 
nog moet onderhouden en dat 
loopt echt in de papieren. Dan blijft 
er haast geen mogelijkheid meer 
over om zo’n legakker te verhu-
ren, zonder daar geld op toe te leg-
gen. En het zijn echt niet allemaal 
vermogende mensen met een le-
gakker. Heel vaak juist niet, om-
dat de legakker van vader op zoon 
of dochter binnen de familie over 
gaat. Daarom gaan we als ge-
meente ook graag met de eigena-
ren in gesprek, want iedereen wil 
de legakkers als cultuurhistorisch 
erfgoed in stand houden.

Verder nog leuke dingen die we 
vergeten zijn?
‘Ja, ik wil er dan 2 noemen. Aller-
eerst het papier dat nu via vereni-
gingen wordt opgehaald. Dat levert 
een heel goede bijdrage aan de af-
valscheiding, maar levert de ver-
enigingen ook extra inkomsten op’.

Argon, CSW?
‘Ja, erg jammer. Beide verenigingen 
konden geen vrijwilligers vinden 
om papier op te halen. Nogmaals 
heel erg jammer. Zij missen nu in-

De start van de verkoop van de Legakkers

komsten. Ik ben wel blij dat veel 
andere verenigingen wel in staat 
zijn papier op te halen met vrijwil-
ligers en zo extra inkomsten gene-
reren. Zo blijft het geld opgebracht 
door inwoners weer voor een deel 
in de gemeente. 

En het andere punt?
‘Dat is glasvezel in het buitenge-
bied. Dat heeft lang geduurd.’

Lang? Erg lang zul je bedoelen?’
‘Je hebt gelijk. Binnen 4 maanden 
hadden we genoeg belangstel-
ling om de onderhandelingen met 
een kabelaar aan te gaan. Dat is 
ook door DICO namens de inwo-
ners gebeurd. Als gemeente heb-
ben we heel veel moeite gedaan 
om met de kabelaar tot een con-
venant te komen. Op dat moment 
wilde die kabelaar eerst een evalu-
atie doen van al haar glasvezelpro-
jecten. Dat heeft helaas ongeveer 
een jaar geduurd. We hebben nu 
ook het convenant aangepast met 
voor de inwoners van de gemeen-
te extra mogelijkheden. Zo wordt 
nu iedereen met een woonadres in 
het buitengebied aangesloten, ter-
wijl in het oude convenant de laat-
ste 4% meest slecht gelegen hui-
zen (voor de kabelaar onrendabel) 
niet aangesloten zouden worden. 
Ook zijn mogelijkheden voor aan-

leg op bedrijventerreinen opgeno-
men. Geduld wordt in dit geval be-
loond.’ 

Terug naar je 3 jaar wethou-
derschap. Valt er nou helemaal 
niets tegen?
‘;Ja natuurlijk wel. Allereerst wil je 
dat alles veel sneller gaat. Maar 
helaas kan dat vaak niet. Stel je wil 
iets, dan kun je dat niet direct be-
slissen en uitvoeren. Je bent hier 
bij de gemeente nu eenmaal geen 
eenmanszaak. Je besluit collegiaal 
in het college van Burgemeester 
en Wethouders. Dat vergt natuur-
lijk weer voorbereiding, een voor-
stel op papier zetten, bespreken in 
BenW en dan moet het naar de ge-
meenteraad. Dit hele traject kan zo 
maar tenminste 2 maanden duren. 
En dan gaat het nog snel ook, mag 
er niks tegenzitten.’ 

Als je nu terugkijkt, ben je dan 
tevreden?
‘Ja natuurlijk, er is echt veel bereikt. 
Maar het werk is wat mij betreft 
nog lang niet af.’

Dus je gaat door?
‘Dat is niet aan mij, maar aan de 
kiezer. Die bepaalt of je het goed 
gedaan hebt of niet. Daarom zou ik 
graag de vraag willen beantwoor-
den met: Jij mag het zeggen!!

De schop in de grond voor de glasvezel

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

Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
E-mail: sosderondevenen@gmail.com

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educatiepro-
jecten. Hiermee stellen we mensen in staat zelf een betere toekomst te 
bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale partners omdat we geloven 
dat dit verantwoordelijkheid creëert en een betrouwbare uitvoering van 
onze projecten garandeert.

Dit jaar bestaat onze stichting 25 
jaar. Een jubileum. De eerste week 
van het jaar ging meteen goed van 
start. Net als voorgaande jaren 
grepen we de nieuwjaarsmarkt 
van de gemeente aan om bezoe-
kers te laten zien waar wij voor 
staan en welke mooie projecten 
wij realiseren. Om aandacht te 
trekken voor onze kraam, hadden 
wij dit jaar een sjoelbak neergezet. 
Veel voorbijgangers konden de 
verleiding niet weerstaan om een 
potje te spelen. De inzet: minimaal 
2,- euro voor onze stichting. En 
haalde je minimaal 90 punten? 
Dan kon je een bosje voorjaars-
bloemen uitzoeken, vers van de 
veiling. Dat dit niet zo makkelijk 
was, bleek al snel. Velen waren 
het sjoelen na jaren verleerd. Zelfs 
onze burgemeester Maarten Die-
vendal, waagde een kansje, maar 
ook hij kwam niet in de buurt van 
de 90 punten. Dat de jeugd de 
toekomst heeft, bleek toen één 
van de weinige kinderen die op de 
avond aanwezig was, glorieus alle 
volwassenen voorbij sjoelde. Ge-
lukkig hadden we naast blauwe 
druifjes, ook nieuwjaarskoekjes 
in de kraam… Twee dagen na 
de nieuwjaarsbijeenkomst waren 
Stefanie en ik uitgenodigd door 

serviceclub Inner Wheel in Uit-
hoorn om daar meer te vertellen 
over onze stichting en over de 
doelen voor komend jaar. Die kans 
grepen wij natuurlijk met beide 
handen aan. Voor komend jaar 
staan er, naast schoolgeld voor 
kinderen in Tanzania en Nepal, in 
elk geval twee mooie projecten op 
de rol. Het eerste project is het lit-
tle doctors programma in Nepal, 
waarbij les op school over hygi-
ene, voeding en gezondheidszorg 
de basiskennis over deze onder-
werpen moet verspreiden onder 
de bevolking. Het tweede project 
is voor North Coast Medical Trai-
ning College in Kenia. De school 
is in vijf jaar gegroeid van 19 tot 
bijna 400 studenten en heeft een 
enorm gebrek aan studieruimte. 
Wij willen ze helpen met een aan-
tal ronde, overkapte buitenzitjes 
waar studenten met elkaar kun-
nen leren en aan projecten wer-
ken. Binnenkort horen we of de 
dames van Inner Wheel ons willen 
helpen deze projecten te realise-
ren. Mocht u zelf een steentje bij 
willen dragen aan onze jubileren-
de stichting, dan bent u hiervoor 
natuurlijk van harte uitgenodigd!

Marije Harmsen 

Goed uit de startblokken
De winnaar van de avond!

“Drukte in het gemeentehuis”
Vervolg van de voorpagina

Daglichttoetreding
Ook vindt het college dat de vier 
spreekkamers die al in de centrale 
hal aanwezig zijn niet voldoen, on-
der andere de daglichttoetreding is 
en omdat die spreekkamers zich be-
vinden achter niet gebruikte balies. 
Door de verbouwing komen er nieu-
we spreekkamers ter hoogte van 
de balies in de centrale hal die niet 
worden gebruikt. De commissie le-
den waren allerminst gelukkig met 
het collegevoorstel, hoewel iedereen 
bedenkingen had over de uitstraling 
van de huidige, donkere publiekshal, 
die niet meer van deze tijd zou zijn.

“Wat gebeurt hier?”
Volgens Rein Kroon (CDA) had nie-
mand het pand “Weidesticht” wil-
len verkopen als de gevolgen daar-
van eerder duidelijk waren geweest. 
“Mij bekruipt het gevoel van wat ge-
beurt hier? Het CDA wil geen raam 
vervangen als we over een half jaar 
een serre gaan bouwen.  Ik denk dat 
we onvoldoende zicht hebben wat 
er met het geld gebeurt. We gaan 
nu richting de miljoen euro.” Daar-
mee doelde de fractievoorzitter van 

het CDA op het totaal dat is gereser-
veerd voor toekomstige aanpassin-
gen aan het gemeentehuis. “We wil-
len meegenomen worden in die ont-
wikkelingen. Het is voor de raad on-
doorzichtig.” 

Niet enthousiast
Kiki Hagen (D66) typeerde de ver-
bouwing van de centrale hal als 
noodzakelijk. “Maar we missen een 
visie op dienstverlening en de vi-
sie op de functie van het gemeen-
tehuis. “Hoe verhoudt deze investe-
ring zich tot de ontwikkeling van een 
gemeentehuis naar deze tijd?” Na-
mens de VVD had Janny Roosen-
daal geen bezwaar tegen de begro-
te kosten. Wel had ze bedenkingen 
over het volproppen van het huidi-
ge gemeentehuis met ambtenaren. 
“Wij zijn er niet enthousiast over.  Als 
VVD verzoeken we college om naar 
andere mogelijkheden te kijken en 
het is verstandig om na te denken 
over een andere plek.”

“Interessante wending van de 
VVD”
“Waar geven we het geld eigen-
lijk aan uit”, aldus Wim Stam (CU-
SGP). Die zich afvroeg hoe het zat 

met de ideeën op de korte termijn en 
een afschrijvingstermijn van twintig 
jaar. “Er is nu helemaal geen ruim-
te voor de ambtenaren om te kun-
nen vergaderen. Dat is een knelpunt. 
Is er niet iets anders om het ruimte-
beslag prettiger te maken?”  “Er is 
meer verduidelijking nodig”, aldus 
Ernst Scheurs. Hij vond dat er aller-
lei zaken door elkaar liepen, zoals de 
werkplekken voor het sociaal team 
en het werkcentrum en de doelen op 
korte termijn en lange termijn. “De 
hal moet uitnodigend zijn voor inwo-
ners. Het is duidelijk dat er een pro-
bleem is en het college moet er be-
ter zicht op geven. Scheurs verbaas-
de zich openlijk over de opstelling 
van de VVD. “Eerst was het bedrag 
veel te hoog en nu kan het wel, Dat 
is een interessante wending!”

CDA: Speciale werkgroep
Burgemeester Maarten Divendal 
kon zich alle vragen goed voorstel-
len. Het voorstel voor de verbou-
wing van de centrale hal zou er al 
komen maar nu is de urgentie hoger 
geworden. “Die opknapbeurt is no-
dig. De investering van nu is in vol-
le overtuiging nodig om dat deel op 
te knappen en werkbaar te maken.” 

De commissieleden werden niet en-
thousiaster door de beantwoording 
van de vragen. Rein Kroon (CDA) 
opperde het instellen van een spe-
ciale commissie of werkgroep om 
goed zicht te krijgen op de eventu-
ele besteding van de bestemmings-
reserve voor verbouwingen en aan-
passingen, waarin bijna 700.000 eu-
ro zou zitten. “Dat geld staat nu op 
drie verschillende in de begroting.” 
Het initiatief van het CDA om in sa-
menspraak tot meer visie over ver-
bouwingen te komen werd gesteund 
door een meerderheid van de aan-
wezige fracties.  
 
“Onverkwikkelijk verhaal”
Wim Stam sprak van een dossier dat 
als voorbeeld kon dienen. “Zo moe-
ten we dit nooit meer doen, het blijft 
een onverkwikkelijk verhaal.” Stam 
wil het plan opnieuw aan de orde 
stellen tijdens de raadsvergadering 
van 25 januari. Ernst Schreurs ging 
met grote terughoudendheid ak-
koord met het collegevoorstel. “Het 
gaat niet van harte. Die onderbou-
wing is niet sterk. Het moet maar, 
want we hebben niets beter. Dit is 
geen prettige basis om zo geld uit te 
geven.”

Bijna zeker: Extra kosten Vitens 
worden 100% gecompenseerd
Vervolg van de voorpagina.

Wie betaalt voor wie?
Stedin slaat de precarioheffi ng van 
door een gemeente om naar alle 
klanten in het totale verzorgingsge-
bied, dus tot ver buiten de gemeen-
tegrenzen. Dat houdt in dat ook in-
woners van gemeenten die niet 
overgaan tot heffi ng in feite wel te 
maken krijgen met een hogere prijs 
voor elektriciteit en gas, omdat Ste-
din in andere gemeentes wel moet 
afdragen. Gemiddeld komt dit bij 
Stedin neer op � 30,20 dat per huis-

houden moet worden betaald. Van 
dat bedrag is 0,95 opgelegd vanuit 
De Ronde Venen.

Boekhoudkundige vaktaal
Afgelopen donderdag werd het ini-
tiatiefvoorstel van de drie coalitie-
partijen besproken in de commis-
sie Bestuurlijke Zaken en Financi-
en. Die behandeling van het agen-
dapunt viel op door het kwistig ge-
bruik van fi nancieel en boekhoud-
kundig jargon. Zo werd uitgebreid 
gesproken over de vraag of de 
hoogte van de btw-component bij 

de heffi ng en de teruggave wel of 
niet verschilde en of de teruggave 
wel echt een “volledige” compensa-
tie zou zijn. Ook werd veel tijd be-
steed aan vragen over waar en op 
welke wijze de omschrijvingen van 
de boekingen terecht zouden moe-
ten komen in de fi nanciële stukken. 

Zure toon
Daarbij viel vooral de kritische - tot 
zelfs zure - toon op van de fractie-
specialisten Brunia (D66) en Bruins 
Slot (PvdA-GL) in hun bewoordin-
gen. Gelet op de stellingname van 

beide woordvoerders tijdens de 
commissievergadering kan nu niet 
anders geconcludeerd worden dat 
zowel de raadsleden van D66 als 
van PvdA-GL vol overtuiging tegen 
het initiatiefvoorstel van compen-
satie voor de inwoners zullen stem-
men. 

Op zich zou dat heel bijzonder zijn, 
juist omdat al door de raad is beslo-
ten tot teruggave van een deel van 
de precario-opbrengsten. Gezien 
het initiatiefvoorstel heeft het colle-
ge geen eigen voorstel voorbereid.  

Naast Seat nu ook Skoda 
service bij Auto Maas
Regio - Auto Maas in Aalsmeer 
heeft naast Seat, nu ook Skoda ser-
vice. Afgelopen november heeft het 
autobedrijf de audit vanuit de fa-
briek met glans doorstaan, waar-
door Auto Maas vanaf 1 januari het 
offi ciële Skoda logo mag voeren.
Directeur Casper van der Geest is 

enorm in zijn nopjes met het ‘binnen 
halen’ van Skoda omdat het merk 
enorm in de lift zit in de Nederland-
se markt. De combinatie Seat en 
Skoda werkt in andere regio’s erg 
goed en Casper hoopt natuurlijk dat 
dit in Aalsmeer ook het geval zal 
zijn. “Aan ons zal dat in ieder geval 

niet liggen. Het pand ondergaat mo-
menteel een metamorfose zodat er 
nu voldaan wordt aan de eisen van 
beide merken.” Het team van Auto 

Maas zal er zeker voor zorgen dat 
zowel bestaande als nieuwe klanten 
zich ook na de metamorfose snel 
thuis zullen voelen.

ZIE VOOR FAMILIEBERICHTEN:

MEERBODE.NL
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Kerkplein
In het artikel over het teloorgaan 
van het kerkplein voor de Jans-
kerk in de Nieuwe Meerbode, van 
27 december j.l., worden belang-
rijke argumenten genoemd om 
het plein niet te verkopen. Aan-
vullend wil ik daarmee nog twee 
argumenten aandragen. In de 
eerste plaats wil ik opkomen voor 
de belangen van de bewoners van 
de ouderenwoningen in de Helm-
straat. Ook hun bezwaren moeten 
gehoord worden. Veel bewoners 
kunnen tot heel lang zelfstandig, 
evt. m.b.v. een rollator, hun eigen 
boodschappen doen door gebruik 
te maken van de achteringang 
van de Lindeboom. Dat kan nu 
niet meer. Daarnaast wordt hun 
parkeermogelijkheid voor het 
complex in gevaar gebracht door 
de toegenomen parkeer overlast 
in het dorp. (Heeft de gemeente 
eigenlijk wel een beleid/visie op 
de toegenomen parkeer proble-
men?) Plaats voor huisartsen, 
thuiszorg en ambulance is er 
niet meer. In de tweede plaats 
zijn de burgerlijke gemeente en 

de kerkelijke gemeente verant-
woordelijk voor de grafrust, niet 
alleen tijdens de plechtigheden, 
maar ook daarbuiten. Dat is niet 
gewaarborgd in dit plan. Ik mis 
het respect voor de grafrust. Ik 
denk hier even aan het lawaai van 
vrachtauto’s bij het aan- en afrij-
den, laad- en losgeluiden die in 
de in de ophanden zijnde 24-uurs 
economie alleen maar zullen toe-
nemen. Bovendien moeten men-
sen van buiten DRV, familieleden 
het kerkhof gemakkelijk kunnen 
bereiken en daar hun auto kwijt 
kunnen. Op het ogenblik kan ik 
een oudere dame die het kerkhof 
wil bezoeken daar al niet meer 
brengen, omdat ze niet zo lang 
kan staan als ik de auto ergens 
moet parkeren c.q. weer ophalen. 
Alle begraafplaatsen die ik ken 
zijn omgeven door een sfeer van 
rust en ruimte. Moeten we het 
kerkplein werkelijk opgeven voor 
de handel en het grote geld?
 
M.M van den Berg-Visser
Mijdrecht

D66 stelt dringende vragen aan wethouder Mollenburg:

Waarom heeft onze gemeente wel 
vertrouwen in luchthaven Schiphol?

Vervolg van de voorpagina.

Zij vervolgt haar brief met: “ Het 
ministerie "grote verschillen in uit-
komsten" constateerde tussen het 
oude en het nieuwe onderzoek en 
eerst meer duidelijkheid eiste van 
Schiphol, voordat de MER gepu-
bliceerd zou mogen worden. In 

Uithoorn ervaart wethouder Hans 
Bouma precies hetzelfde. Terwijl 
het totaal aantal vluchten op Schip-
hol tussen 2008 en 2016 steeg met 
9 procent, nam het aantal vluchten 
op de Aalsmeerbaan bij Uithoorn 
toe met 33 procent. En dat voelen 
ze in de gemeente Uithoorn. In het 
afgelopen vliegjaar vlogen er per 

dag gemiddeld 191 vliegtuigen op 
ongeveer 500 meter hoogte over de 
gemeente. D66 kan zich voorstel-
len dat ook in onze gemeente een 
zekere toename van overlast waar-
neembaar is. 

Heeft u inzicht, in cijfers, over de 
(toename van) overlast in onze 

gemeente? Wordt er vergaderd? 
Waarom vindt u dat deze omge-
vingsraad niet goed functioneert? 
6. De gemeente Uithoorn stelt "on-
voldoende stem in de Omgevings-
raad in relatie tot de grote invloed 
die Schiphol in dit gebied heeft op 
de leefbaarheid". Deelt u deze me-
ning? Kunt u aangeven waarom u 
niet eerder de raad heeft geïnfor-
meerd over het niet functioneren 
van de omgevingsraad? 
7. D66 denkt dat het optrekken met 
omliggende gemeenten zoals de 
gemeente Uithoorn, belangrijk is 
om enige invloed uit te kunnen oe-
fenen op Schiphol. Bent u dit met 
ons eens? Kunt u ons toezeggen 
hierover met omliggende gemeen-
ten, onder meer: Aalsmeer, Sticht-
se Vecht en Aalsmeer in gesprek te 
gaan en zo een front te vormen? 
8. Onze gemeente is een groene 
hart gemeente, D66 vindt dan ook 
dat rust en natuur(behoud) be-
langrijke waarden zijn voor de leef-
omgeving van onze inwoners. De 
huidige afspraken met de luchtha-
ven lopen tot 2020. Volgens Schip-
hol is het heel belangrijk dat er nu 
nieuwe afspraken worden gemaakt 
met alle partijen, waaronder de ge-
meenten. Als u de omgevingsraad 
niet goed vindt functioneren, kunt 
u dan aangeven hoe tot nieuwe af-
spraken gekomen gaat worden zo-
dat onze gemeente haar groene 
hart status kan behouden?”, aldus 
D66 

VVD wil af van onkruid 
en zwerfvuil
De Ronde Venen - Afgelopen zo-
mer hadden de inwoners van de 
dorpen van De Ronde Venen last 
van onkruid , ook van te ver uitge-
schoten heggen en struiken. Nog 
erger is het zwerfafval. In de bui-
tengebieden kun je precies zien hoe 
lang het duurt om een maaltijd van 
een fastfoodrestaurant weg te wer-
ken want op die plekken ligt het af-
val dan in de berm. In de dorpen zijn 
er vaste plekken aan te wijzen waar 
dikwijls troep ligt. 

Onderhoud groen
Wethouder Alberta Schuurs VVD: 
“Tijdens de financiële crisis moest 
ook onze gemeente de broekriem 
aanhalen en was er minder geld 
beschikbaar voor onderhoud van 
groen. Bovendien werd door ver-
anderde regelgeving chemische 
bestrijding van onkruid op verhar-
dingen niet langer toegestaan. Nu 
zijn er altijd redenen waarom din-
gen gaan zoals ze gaan maar daar 
wil de VVD zich niet bij neerleggen. 
Wij komen graag met oplossingen 
om er iets aan te doen”. Daarom is 
mede op initiatief van de VVD afge-
sproken dat er meer geld wordt uit-
getrokken voor onkruidbestrijding 
in De Ronde Venen in 2018. Een 
goed begin maar volgens de VVD 
nog niet genoeg om onze leefom-
geving voldoende op orde te hou-
den. Er moet meer geld worden 
uitgetrokken voor onderhoud van 
groen! Naast het bestrijden van het 
onkruid moeten ook struiken, hees-
ters en bomen beter gesnoeid wor-
den. Initiatieven van inwoners om 
zelf stukjes groen te onderhouden 
juicht de VVD toe. Op deze manier 
hebben inwoners rechtsreeks in-

vloed op hun eigen leefomgeving”, 
aldus Alberta Schuurs.

Zwerfvuil
“Het is heel storend dat er men-
sen zijn die denken dat je zo maar 
van alles op straat kunt gooien. In 
al onze kernen maar ook in de bui-
tengebieden zijn er plekken aan te 
wijzen waar dit voorkomt. De rom-
mel op de foto lag op een stukje van 
100 meter op de Bovendijk. Ik loop 
regelmatig hard en bij mijn rond-
jes kom ik op bepaalde plekken een 
hoop troep tegen in de berm. Ver-
velend om te zien dat mensen on-
derweg van alles uit het raam kie-
peren of naast de fiets gooien” zegt 
Sandra Vreugdenhil, kandidaat-
raadslid.” En het is zelfs levensge-
vaarlijk als je dat uit een rijdende 
auto doet. De gemeente doet haar 
best zwerfvuil op te ruimen. Heeft u 
last van zwerfvuil bij u in de buurt 
dan kunt u dat via de site of tele-
fonisch bij de gemeente melden en 
ook via de app ‘Makkelijk Melden’. 
Deze nieuwe app is nog niet zo be-
kend maar kan hiervoor gebruikt 
worden. Ook willen we op plekken 
waar veel vuil ligt extra afvalbakken 
plaatsen zodat er geen reden is om 
het vuil op straat of in het groen te 
gooien. Heeft u een suggestie voor 
een nieuw te plaatsen vuilnisbak, 
meld het de gemeente! Indien ge-
wenst verstrekt de gemeente een 
grijper en afvalzakring, om afval van 
de straat in de afvalzak te gooien. 
Het wordt al door een aantal inwo-
ners gebruikt en dat zijn kanjers! Zo 
houden we samen onze eigen om-
geving schoon.”, aldus de VVD. 

Foto’s Marco Bakker

Alberta Schuurs Sandra Vreugdenhil

D66 in gesprek met 
Vinkeveen
De Ronde Venen – Op 30 janua-
ri organiseert D66 een ‘in gesprek 
met’ avond. Graag wisselt de (aan-
staande)fractie deze keer met u van 
gedachte over de wensen van in-
woners voor het centrum, uitvals-
wegen, voorzieningen, openbaar 
groen. Ook staan we stil bij wel-
ke andere mogelijkheden inwoners 
van Vinkeveen zien voor hun dorp. 

Bent u inwoner van Vinkeveen of 
geïnteresseerd in een gesprek met 
de (kandidaat)raadsleden van D66, 
dan bent u van harte welkom! 

Hebt u ideeën hoe het beter kan 
of misschien wel nooit meer moet? 
Spreek u uit! Inloop vanaf 19.15 uur, 
aanvang 19.30 uur. Locatie: De Boei 
Kerklaan 32 Vinkeveen. 

Verantwoorde hondenuitlaat, 
was- en thuisservice
Nieuw in De Ronde 
Venen: Okidoggy!
Vinkeveen - De Ronde Venen is 
sinds kort een nieuwe service rijker 
waarvan hondeneigenaren kunnen 
profiteren. Okidoggy is voor hen in 
het leven geroepen door eigenaar 
Ton Pin die zich met deze dienst-
verlening in Vinkeveen heeft geves-
tigd. Op de keper beschouwd heeft 
hij dat doortimmerd gedaan, com-
pleet met een inschrijving bij de Ka-
mer van Koophandel, verzekerin-
gen, algemene voorwaarden, sleu-
telcontracten (om honden thuis af 
te halen en weer terug te brengen) 
en een website. Daarnaast heeft Ton 

zich goed voorbereid door onder 
meer trainingen en cursussen in de 
omgang met honden te volgen bij 
de Martin Gaus Academie. Hij volgt 
nu zelfs een cursus in EHBO voor 
honden, mocht tijdens zijn uitlaat-
service iets met een hond gebeuren. 
Dat zijn er overigens nooit meer dan 
vier per keer en die blijven tijdens 
het wandelen aangelijnd. “Op een 
veilige manier meerdere honden te-
gelijkertijd uitlaten is beslist geen 
sinecure,” laat Ton weten. Okidog-
gy staat in die zin garant voor vei-
ligheid en een verantwoorde be-

Kleuters De Eendracht helpen 
vogels de winter door!
Mijdrecht - Wat doen ze allemaal 
hun best! Met veel inspanning knut-
selen de kleuters van OBS De Een-
dracht voederhuisjes. Als ze na het 
beschilderen droog zijn mogen ze er 
zaden en noten in stoppen. Pinda-
kettingen rijgen en vetbolletjes ma-
ken, niets is te veel om de geveder-
de vriendjes rondom de school een 

beetje te helpen in de waterige kou-
de die deze nieuwe maand met zich 
mee brengt. Tot slot worden nog 
pindanetjes opgehangen en bordjes 
met voer klaar gemaakt.  Je moet 
als rechtgeaarde vogel wel van heel 
goede huize komen om weerstand 
te bieden aan zoveel lekkers! Eet 
smakelijk!

geleiding. De honden worden ver-
voerd in een speciale ‘transportbus’ 
waarin vaste hondenkooien staan. 
De bus is verder onder andere voor-
zien van een waterjerrycan, brokjes 
en een EHBO-kit. De wandeling met 
de honden vindt plaats op verschil-
lende veilige hondenlocaties, zo-
als langs de oude spoorbaan tus-
sen Wilnis en Vinkeveen en in een 
stukje aangelegde natuur bij de 
Hollandse Dijk in Uithoorn. Want de 
service beperkt zich niet alleen tot 
De Ronde Venen, maar wordt ook 
aangeboden in Uithoorn, De Kwakel 
en Aalsmeer. Hondenliefhebbers al-
daar kunnen dus ook contact opne-
men met Okidoggy als zij van be-
paalde diensten gebruik willen ma-
ken. Groepswandelingen duren een 
uur waarbij de hond(en) op de af-
gesproken tijd opgehaald en weer 
netjes worden thuisgebracht. Maar 
Okidoggy kent ook individuele wan-
delingen van 30 minuten.

Extra dienstverlening
Ton is van kinds af aan een hon-
denliefhebber van het eerste uur en 
heeft natuurlijk zelf ook een (leu-
ke) hond, Spike genaamd. Spike 
heeft tevens ‘model’ gestaan voor 
zijn beeldmerk dat onder meer zijn 
bus siert waarmee hij honden bij 
hun baasjes ophaalt, ermee gaat 
wandelen en weer thuis brengt. 
Okidoggy biedt niet alleen een ver-
antwoorde uitlaatservice, maar ook 
een wasservice waarbij de hond in-
dien gewenst op een professione-
le locatie wordt gewassen waarna 
die weer fris en schoon wordt af-
geleverd. Maar er is meer, want ook 
als het baasje met de hond naar de 
dierenarts moet, staat Ton klaar om 
beiden er naartoe te brengen mocht 
er geen (passend) vervoer voorhan-

den zijn. Dat is een extra dienstver-
lening, net zoals een thuisvoeder-
service waarbij het huisdier bij be-
paalde gebeurtenissen een poos-
je alleen thuis moet blijven. Ton 
zorgt voor de hond dat die in zijn 
vertrouwde omgeving te eten en 
te drinken krijgt en desnoods even 
wordt uitgelaten. Ton viel na een re-
organisatie in de grafische sector 
waar hij werkte buiten de boot voor 
een baan, mede omdat hij zijn leef-
tijd tegen had. Daardoor liet hij zich 
niet uit het veld slaan en besloot van 
zijn hobby zijn (nieuwe) werk te ma-
ken in de vorm van Okidoggy. Met 
dien verstande dat hij zich daar-
op eerst goed heeft voorbereid, zo-
wel in fysieke als gevoelsmatige zin. 
“Honden zijn meer en meer onder-
deel van het gezin. Eigenaren wor-
den zich steeds bewuster van de 
verantwoordelijkheid die zij hebben 
voor het welzijn van hun viervoe-
ter en willen, naar wat ik ervaar, va-
ker gebruik maken van een honden 
uitlaatservice. Deels omdat zij over-
dag werken of om andere plausibe-
le redenen,” weet Ton. “Daar haak ik 
op in waarbij ik mij na korte tijd al 
mag verheugen in een toenemend 
klantenbestand. De uitlaatservice is 
vier dagen per week, op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Op 
woensdag wil ik vrij zijn, tenzij er 
andere afspraken met een honden-
bezitter worden gemaakt. Samen 
met de eigenaar stellen we een con-
tract op dat ik de huissleutel krijg 
om de hond af te halen en weer te-
rug te brengen als er niemand thuis 
is. Dat is een verantwoordelijkheid 
die ik aanga. Ik ga ook een gesprek 
aan over het type hond, of die al dan 
niet agressief, gezond is en ook mij 
gehoorzaamt bij het uitlaten. Tevens 
vraag ik wie de dierenarts is mocht 

er iets tijdens de wandeling met de 
hond gebeuren. Vaak volgt er eerst 
een proefwandeling. Een hond is 
voor veel mensen net als een kind. 
Je moet er overeenkomstig mee 
omgaan. Belangrijk is ook dat hond 
en ik elkaar leren kennen. Dat zijn 
allemaal aspecten waarmee je reke-
ning moet houden,” aldus Ton.
Aan de dienstverlening van Okidog-
gy zijn kosten verbonden. Die 

staan keurig vermeld op de web-
site in de balk bij ‘diensten’. Daar-
op vindt u ook een inschrijfformulier 
voor uw hond als u van een dienst-
verlening gebruik wenst te ma-
ken. Maar dat kan ook telefonisch. 
Okidoggy is gevestigd aan Proosdij-
land 65, 3645LE Vinkeveen. Tel. 06-
29143264. E.: info@okidoggy.nl. In-
ternet: www.okidoggy.nl. Eveneens 
bereikbaar via Facebook: okidoggy.
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Veel toppers in Hans van Eijk 
koppeldriebanden toernooi
Regio - Op vrijdag 19 en zaterdag 20 
januari a.s. staat wederom het Hans 
van Eijk Koppeldriebanden toer-
nooi op de rol in gemeenschapshuis 
De Springbok te De Hoef. Dit toer-
nooi werd in 2009 in het leven ge-
roepen door wijlen Hans van Eijk en 
is al die jaren zeer succesvol geble-
ken. Dit jaar beleeft het toernooi, dat 
weer volledig is volgeboekt, derhal-
ve het tweede lustrum. Zowel op vrij-
dagavond (aanvang 19.30 uur) als op 
zaterdag (aanvang 10.30 uur) komen 
liefst twaalf koppels aan de start, die 
verdeeld over drie tafels de strijd met 
elkaar zullen aangaan. De winnaars 
van de zes poules van vier koppels 
plaatsen zich rechtstreeks voor de 
kwartfinale, die zaterdagmiddag om 
ongeveer 15.00 uur zal aanvangen. 
Vervolgens vindt dan een halve fi-
nale plaats van de drie zegevieren-
de koppels, aangevuld met de bes-
te verliezer. Dit viertal koppels vecht 
voor een plaats in de finale, die om-
streeks 16.00 uur zal losbranden met 
als inzet de felbegeerde wisselbo-
kaal. Aansluitend zal de prijsuitrei-
king plaatsvinden.

Regionaal
Dit koppeldriebanden toernooi is 
doorgaans een clash tussen ge-

renommeerde combinaties uit De 
Kwakel en De Ronde Venen, terwijl 
zich deze keer ook meerdere biljar-
ters van biljartvereniging De Plas 
uit Langeraar hebben aangemeld. 
Op de deelnemerslijst treffen we 
enerzijds bij voorbeeld de Kwake-
laars John van Dam/Rik van Zanten, 
Bart de Bruyn /Theo Bartels, Martin 
Plasmeijer/Kees de Bruyn en Wery 
Koeleman/Jan Voorn, terwijl De Ron-
de Venen ook sterk is vertegenwoor-
digd met onder meer de koppels Paul 
Schuurman/John Vrielink, Herman 
Turkenburg/Bert Dijkshoorn, Don-
ny Beets/John Beets, Bert Loogman/
Jacques de Leeuw en Theo Valentijn/
Henk Doornekamp. Er is dus sprake 
van een zeer hoogwaardig niveau al-
om en het belooft zowel op de vrij-
dagavond als op de zaterdag een on-
gemeen spannende strijd te worden, 
waarbij ongetwijfeld fraaie staaltjes 
van precisie en techniek aan de dag 
zullen worden gelegd. De organisa-
tie vertrouwt daarom ook op een ho-
ge publieke belangstelling. Dit kop-
peldriebanden toernooi wordt mede 
mogelijk gemaakt door sponsoring 
van Dé Biljartmakers Portengense-
brug, Lutis Ventilatietechniek Vinke-
veen en Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld 
De Kwakel.

Jos van der Berg AH sponsor 
van de GeZZinsloop
Regio - Voor alle kinderen t/m 11 
jaar staat de loop over 1 km, als 
GeZZinsloop, ook weer op het pro-
gramma tijdens Uithoorns Mooiste 
op zondag 28 januari. GeZZinsloop 
wil zeggen dat ouders of andere fa-
milieleden met de jonge lopers mee 
kunnen lopen.
De organisatie verwacht natuur-
lijk weer dat veel jonge lopers aan 
de start zullen verschijnen voor hun 
rondje door Legmeer/West. De start 
zal ook nu weer zijn op het plein van 
sportpark de Randhoorn en zal om 
10.30u. plaatsvinden. We hopen dat 
er natuurlijk ook veel enthousiaste 
mensen langs de kant staan om de 
kinderen aan te moedigen.

Sponsor
Jos van der Berg AH was direct en-

thousiast om de sponsor te zijn van 
de kinderloop. H ij vindt het een ge-
weldig evenement en vindt het be-
langrijk dat zoveel mogelijk kinde-
ren al vroeg kennismaken met de 
loopsport. Hij zal daarom zelf ook 
het startschot lossen.
Alle kinderen die de 1 kilometer vol-
brengen en over de finish komen, 
krijgen een prachtige medaille. 
Daarnaast krijgt elk kind na afloop 
een krentenbol, aangeboden door 
Bakkerij Jan Westerbos uit de Kwa-
kel. De organisatie heeft er daar-
naast voor gezorgd dat er op het 
handbalveld naast de start-finish op 
deze ochtend een aantal speeltoe-
stellen, waaronder een springkus-
sen, opgesteld staan waar alle kin-
deren de extra energie die ze nog 
over hebben, kwijt kunnen.

Badminton Vereniging 
Veenshuttle bestaat 40 jaar!
De Ronde Venen - Op zaterdag 
21 april viert Badminton Vereniging 
Veenshuttle dat ze al 40 jaar actief 
zijn in De Ronde Venen. 
Vanaf 13.00 uur worden er activitei-
ten georganiseerd voor alle oud-le-
den, jeugdspelers, recreanten, com-
petitiespelers en rolstoelers.
Dit zal plaatsvinden op de vas-
te speellocatie, De Phoenix in 
Mijdrecht.
Tot 17.00 uur zal er in de zaal op di-
verse manieren badminton worden 
gespeeld en worden aanwezigen 

boven in het cafe The Wave op een 
andere manier vermaakt.
Tussen 17.00 en 18.00 uur worden de 
winnaars bekend gemaakt en wor-
den de voorbereidingen getroffen 
voor het aansluitende buffet wel-
ke om 18.00 uur begint en duurt 
tot een uur of acht. (Voor het buffet 
wordt een kleine bijdrage van 5 eu-
ro gevraagd.)
Ben je nu lid of lid geweest, dan kan 
je je aanmelden voor 2 maart 2018 
voor de middag activiteiten, het buf-
fet of beide via www.veenshuttle.nl!

Biljartwinterstop zit erop
De Ronde Venen -  Echt winter is 
het nog niet geweest maar de bil-
jartcompetitie in de Ronde Venen 
lag toch stil vanwege de winterstop. 
De kerstdagen zijn achter de rug en 
ook 2018 is inmiddels alweer ruim 
op gang gekomen en ik hoop voor 
iedereen dat het een mooi en ge-
zond jaar mag worden.
De biljarters hebben inmiddels de 
keu weer afgestoft en zijn begon-
nen aan de 2e helft van de compe-
titie. Die 2e helft is vrijwel gelijk aan 
het eerste deel met als verschil dat 
de thuiswedstrijden nu uitwedstrij-
den zijn geworden en omgekeerd. 
Net als aan het begin van de com-
petitie zijn er ook nu weer veel wed-
strijden van teams binnen de eigen 
vereniging, de onderlinge potjes. 
Niet altijd de leukste wedstrijden, je 
wilt je verenigingsgenoten eigenlijk 
geen pijn doen, maar ze moeten ge-
speeld worden en je kunt ze maar 
beter achter de rug hebben. 
Dat geschreven hebbende, lopen 
we door de uitslagen.
2e divisie

Gelijk op
De Kromme Mijdrecht 2 en 1 had-
den hun wedstrijd al eerder ge-
speeld en die ging aardig gelijk 
op. Beide teams haalden 2 maal de 
winst en daar staat dan 2 maal ver-
lies tegenover. Scoren deed team 1 
net even beter en dat zorgde voor 
een 34-38 uitslag. De Springbok 2 
was gastheer voor the Peanutbar 2. 
The Peanuts vlogen er flink in maar 
de Springbokken bleven kalm en 
bezweken niet onder de druk en 
trokken 3 maal de winst naar zich 
toe. Dan blijft er slechts 1 winst-
partij (Broer Persoon) voor de Pea-
nuts over, 42-35. De Merel/Heeren-
lux 2 trekt de vorm van voor de win-
terstop door in de 2e competitie-
helft. Daar was CenS, dat de com-
petitie zo sterk begon, deze keer 
dupe van. John Oldersma en Piet 
Best maakten er hier wel een echte 
wedstrijd van. Tot op het einde ga-
ven zij elkaar helemaal niets toe en 
dan is na 20 beurten een gelijkspel 
ook wel een mooie uitslag. Einduit-
slag 40-32. ASM maakte korte met-
ten met Bar Adelhof 2. De tegen-
stander werd eigenlijk geen ruimte 
gegund om te scoren en dan staan 
er al gauw 4 overwinningen op het 
bord, Bar Adelhof bleef op 20 pun-
ten steken.
1e divisie

Opgaande strijd
Hier was de aftrap voor Bar Adelhof 
3 en 1. Een gelijk opgaande strijd 
zowel in punten als in de scores. 
Hoewel? In het scoren pakte Bar 
Adelhof 3 net 2 punten meer dan 
team 1 en dan krijg je een 38-36 
uitslag op het bord. De Springbok 1 
was gastheer van Lutis/de Spring-
bok. De winterstop heeft de Spring-
bok 1 kennelijk goed gedaan want 

de spelers waren gretig en dat lie-
ten ze zien ook. Vanaf de eerste bal 
speelden ze op de winst en dat pak-
te in alle vier de partijen goed uit, 48 
punten. Lutis had op sommige mo-
menten ook wel wat pech en kwa-
men mede daardoor ook niet verder 
dan 19 punten. De Merel/Heerenlux 
3 mocht in het nieuwe jaar meteen 
tegen koploper en verenigingsge-
noot de Merel/Heerenlux 1 aantre-
den. Hier liet de koploper zien waar-
om zij koploper zijn. Geen medelij-
den met de verenigingsgenoot maar 
volop voor de winst gaan (zo blijf je 
ook koploper) en alle vier de par-
tijen ruim winnen. De Merel 1 kon 
slechts toekijken en zoveel mogelijk 
punten zien te verzamelen. Dat wa-
ren er deze keer 26. The Peanutbar 
1 ontving Stieva/de Kuiper 1. The 
Peanutbar 1 heeft nog geen ech-
te vuist maken in de competitie en 
ook deze keer lukte dat weer niet. 
Bernhard Schuurman won wel van 
Toine Doeze maar dat was de eni-
ge winst voor the Peanuts van de 
avond. De andere drie winstpartijen 
waren voor Stieva, 33-44. De laatste 
pot van deze week was de Biljart-
makers tegen DIO en ik kan niet an-
ders zeggen dan dat de Biljartma-
kers flink van acquit gingen. DIO 
bood flink verweer maar was toch 
niet opgewassen tegen de scores 
die alle vier de Biljartmakers op tafel 
legden. Ze bleven, al scorend, wel in 
de buurt waar kregen geen zicht op 
een overwinning, die waren alle vier 
voor de Biljartmakers, 48-35.
De kortste partij van deze week 
werd gespeeld door Krelis van der 
Linden (de Merel 2) en John Vrie-
link (de Merel 1). Beiden wonnen 
hun partij in 16 beurten. Rinus La-
nooy produceerde, met 7 carambo-
les (25,9%) de hoogste serie van de 
week.
Volgende weekeinde, 20 en 21 janu-
ari, staat de eerste finale van 2018 
op de rol. De finalisten uit de 1 en 2 
ster klasse spelen in Cafe CenS om 
het kampioenschap in deze klasse. 
Beide dagen starten de partijen om 
12.00 uur.

D2 nieuw begin
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
speelden de D2 in de Boei hun eer-
ste wedstrijd van 2018 en ook met-
een de eerste wedstrijd als nieuw 
dames 2. De tegenstander was 
Oberon, de nummer 6 op de lijst. De 
eerste set was vanaf het begin al erg 
spannend.
Er waren lange rally’s en er werden 
aan beide kanten mooie punten ge-
maakt. Uiteindelijk wonnen de Vin-
keveners deze set met 26-24. 
De tweede set was ongeveer ge-
lijk aan de eerste en was opnieuw 
erg spannend. Ook deze wonnen ze, 
met een uitslag van 25-23. 
De derde set ging al wat minder 

en Oberon begon uit te lopen. Het 
stond ongeveer 15-23, maar door 
een serie mooie services kwamen 
ze toch nog in de buurt. Dit was he-
laas net niet genoeg en de set ein-
digde in 22-25. 
Vanaf daar ging het mis. Het luk-
te maar niet om punten te maken 
en de tegenstander had een flinke 
voorsprong. Deze set werd dan ook 
gewonnen door Oberon met een 
dramatisch 9-25. Nu stond het dus 
2-2 en moest er nog een 5e set ge-
speeld worden.
Deze verliep ongeveer gelijk aan de 
4e en ook deze werd verloren met 
5-15.

Heijman en van Rijn naar 
finale zesballen
Vinkeveen - In het zes ballen toer-
nooi van biljartclub de Merel 2018 
zijn er in het afgelopen weekend 
verschillende spelers doorgedron-
gen tot de finale en wel in de a pou-
le Coen Stevens, in de b poule Mar-
tien Heijman en in de c poule Jeroen 
van Rijn en Paul van Rijn .Spelers als 
Jan Eijsker, Hans Levy en Caty Jan-
sen konden hun draai nog niet vin-
den met al die ballen. Maar er ko-
men nog meer dagen.
Er kunnen nog pogingen gedaan 

worden om zich in de finales te spe-
len op de volgende dagen, zaterdag 
20 januari van 14.00 uur tot 18.00 
uur, zondag 21 januari van 14.00 uur 
tot 17.00 uur, vrijdag 26 januari van 
20.00 uur tot 23.00 uur, zaterdag 27 
januari van 14.00 uur tot 18.00 uur 
waarna om plus-minus 19.30 uur de 
finales zullen starten. Daarna is er 
de prijsuitreiking. 
Dit alles in Café de Merel, Arken-
park “MUr” 43, Vinkeveen, tel. 0297-
263562.

Informatieavond 
Loopvoetbal 60+ bij CSW
Wilnis - Vanaf maart 2018 gaat vv 
CSW starten met loopvoetbal 60+. 
Hiervoor organiseren wij een infor-
matieavond op 7 februari a.s. om 
19.00 uur in de kantine van vv CSW. 
Loopvoetbal houdt in:Niet rennen, 
niet duwen of trekken, geen slidings, 
geen keeper, geen buitenspel
Wel plezier en lekker in de buiten-
lucht en na afloop napraten met 
een bakkie koffie. Deelname maart 
/ april / mei 2018 is gratis. Kunt u 
7 februari niet naar de informatie-

avond en wilt u toch meer weten 
of op de hoogte blijven, dan kunt 
u mailen naar loopvoetbal@cswil-
nis.nl of bellen met Sandra op 06-
19534849. Ook zoeken wij nog vrij-
willigers die hierbij betrokken willen 
zijn en denk daarbij aan bijvoorbeeld 
het geven van trainingen, assistent-
trainer,(leerling)fysiotherapeut of het 
koffie-rondje na afloop van de trai-
ning. Loopvoetbal 60+ wordt me-
de mogelijk gemaakt door Medisch 
Trainingscentrum Mijdrecht.

Atlantis 2 start flitsend
De Ronde Venen - Het door Rabo-
bank gesponsorde Atlantis 2 mocht 
afgelopen zaterdag 13 januari, de 
return wedstrijd thuis tegen KVA 
4 spelen. In de 1ste wedstrijd te-
gen KVA 4 had Atlantis 2 geen vuist 
kunnen maken en had met 9-8 ver-
loren. Deze zaterdag was Atlantis 2 
er dus op gebrand om een goede 
revanche neer te zetten. Door een 
flitsende start, goed samenspel en 
het uitspelen van de juist personen 
won Atlantis 2 met 17-11. Atlantis 2 
begon de wedstrijd met goed aan-
valsspel, na 2 minuten wist Melissa 
v.d. Stap het eerste doelpunt te ma-
ken door een mooie korte kans ach-
ter de korf te scoren. Vrij snel hier-
na had KVA 4 hier het enige ant-
woord op in de 1ste helft. Hierna 
bleef Atlantis geconcentreerd spe-
len en bouwde de score uit tot 7-1 in 
de rust. KVA 4 probeerde het Atlan-
tis wel moeilijk te maken door strak 
te verdedigen, maar Atlantis bleef 
de goede kansen afmaken. KVA 
4 speelde steeds slordiger, waar-
door Atlantis via veel nuttige onder-
scheppingen de bal weer terug kon 
brengen naar het eigen aanvalsvak. 

Speech
Na een motiverende speech van 
coach Mark Goverse, waarbij de 
puntjes nog even op de i werden ge-
zet, werd er een aanvang gemaakt 
met de 2de helft. Maar kennelijk 
had KVA 4 ook een goede coach, 
want in de 2de helft ging KVA 4 mee 
scoren. Waardoor de score uitliep 
naar 11-4. Het publiek dat in groten 
getale aanwezig was om Atlantis 2 

aan te moedigen, zag mooie lange 
aanvallen, waarbij bijvoorbeeld Da-
vey van Putten een mooi afstands-
schot scoorde tot 13-4. Hierna werd 
de druk door beide teams nog meer 
opgevoerd, waardoor de kansen 
steeds moeilijker gecreëerd en af-
gemaakt werden. En uiteindelijk be-
gon KVA 4 aan een soort eindspurt, 
waarbij zij in de laatste 10 minuten 
nog 6 doelpunten wisten te maken, 
terwijl Atlantis 2 nog maar 2 keer de 
korf wisten te raken. Maar omdat 
Atlantis zo’n flitsende start had ge-
had, trokken zij toch aan het langste 
eind en wonnen met 17-11. Mede 
dankzij speler van de dag, Sharon 
Moen.

Veenland tafeltennis: 
Martijn slaat weer toe
De Ronde Venen - Na het beha-
len van het kampioenschap van 
het Veenland duo Martijn en Vic-
tor in de 1e klasse (dit seizoen gaan 
ze landelijk C spelen), zette Martijn 
zijn zegetocht voort in de toernooi-
en. Beiden trainen extra in Uithoorn 
en Martijn wist daar zondag 7 janu-
ari de jongste clubkampioen ooit te 
worden. Bij de clubkampioenschap-
pen van Veenland afgelopen vrijdag 
wist hij dit niet te bereiken. Daar 
werd Joost voor de 7e keer kam-
pioen. Nu in de finale tegen Victor. 
Door tactisch te spelen wist hij het 
snelle spel van Victor te ontregelen. 
Door de opzet van het clubkampi-
oenschap moesten Martijn en Victor 
al in de poelfase tegen elkaar spe-
len, waardoor een van beide geen 
kans meer had om clubkampioen 
te worden. Zaterdag, tijdens het af-
delingskampioenschap in Hilver-
sum voor de hogere jeugd, moch-
ten Martijn en Victor weer hun kun-
sten laten zien. Het toernooi begon 
met het dubbelspel. Beide wedstrij-
den in de poelfase waren op papier 
in het nadeel voor het Veenland duo. 
De eerste wedstrijd werd nog wel 
van het duo Jurre en Jibbe (beide 
Landelijk A) gewonnen. De volgen-
de wedstrijd was onmogelijk. Hun 
tegenstanders Mick en Lars spe-
len bij de senioren 2e divisie. Hier-
door kwam na dit verlies het dub-
beltoernooi ten einde. Daarna werd 
er gestreden per leeftijdsklasse. Vic-
tor mocht eerst tegen Kai (1e klas-
se) strijden en daarna opnieuw te-
gen Mick. Met één gewonnen partij 
was voor Victor geen succes. Mar-

tijn had het daarentegen iets mak-
kelijker. Hij had relatief weinig moei-
te met Siddharth (2e klasse) en Olaf 
(1e klasse). In de vervolgronde was 
Denis (Landelijk C) niet opgewas-
sen tegen Martijn. In de andere hal-
ve finale rekende Mees (1e klasse) 
al af met Jurre, waardoor Martijn 
zijn kans zag om de finale te win-
nen en daardoor afdelingskampi-
oen in de leeftijd/sterkte klasse Ka-
detten 1 te worden. Als laatste werd 
er ook nog gestreden in een ver-
zamelklasse. In de poelfase mocht 
Martijn weer tegen Mick, waardoor 
het bij voorbaat al was uitgesloten 
om poelwinnaar te worden. Victor 
had eenzelfde probleem daar hij te-
gen Nick (Hoofdklasse) het onder-
spit moest delven.

Veenland turnsters presteren 
uitstekend op voorronde!
De Ronde Venen - Zaterdag 13 ja-
nuari werd in de Willisstee de eer-
ste voorronde van het seizoen ge-
houden. In de eerste ronde turnde 
Emma. Emma heeft een flink aan-
tal weken niet kunnen trainen door 
een enkel blessure. Emma turnde 
een stabiele wedstrijd en vergat dit 
keer geen onderdelen. In de tussen-
stand bleek ze op een mooie vierde 
plaats te staan. Helaas was de twee-
de groep erg sterk en Emma werd 
uiteindelijk 14de. 
In de tweede ronde de jongste turn-
sters van Veenland, Sammie, Jessy 

en Demi. Ze begonnen op sprong 
uitstekend en van de zenuwen was 
niet heel veel te merken. Helaas op 
vloer ging het mis met Jessy ze ging 
door haar enkel maar Jessy liet zich 
niet kennen en maakte haar oefe-
ning af. Op balk nam Demi de snel-
trein naar Utrecht. Ze vloog over de 
balk en daardoor ging het niet over-
al even netjes. Sammie turnde op 
balk een strakke oefening en werd 
op dit toestel 3de. Uiteindelijk bij de 
prijsuitreiking kreeg Sammie een 
medaille voor een mooie 4de plaats. 
Demi werd 11de en Jessy 23ste. 

In de volgende ronde begonnen 
Leya en Mette met een uitsteken-
de balkoefening. 3de en 6de op dit 
toestel. Ook op vloer mooie oefe-
ningen. Op naar sprong het favo-
riete onderdeel van Leya en ook nu 
sprong ze zich naar de 1ste plaats. 
Op brug ging ook alles naar wens 
en Leya kreeg een mooie bronzen 
medaille. Helaas voor Mette kwam 
ze op de 6de plaats en kreeg tot 
nummer 5 een medaille. 

IJzersterk
In de laatste ronde turnde maar 
liefst 8 turnsters van Veenland. In 
de ene baan turnde Danae, Kirsten, 
Noa, Izzy en Jara. In een ijzersterk 
deelnemers veld van 43 turnsters 
turnde ze een prima wedstrijd. Hier 
en daar een paar slordigheden , 
kromme benen, sprongen niet hoog 
genoeg op de balk en dat kost punt-
jes. Maar ook hele mooie elemen-
ten hebben we gezien. Mooie hoge 
zwaaien op brug, op hurken strek-
sprong af, overslagen op vloer. Uit-
eindelijk kreeg Danae een medail-
le voor een mooie 5de plaats. Izzy 
werd 17de, Kirsten 23ste , Noa 24ste 
en Jara 33 ste. Op de andere baan 
turnde Roos, Megan en Marit. Voor 
Marit haar eerste wedstrijd dus heel 
spannend. Marit turnde een uitste-
kende wedstrijd. Een super mooie 
zweefrol op sprong en hele mooie 

zwaaien op brug. Marit werd 14de. 
Roos vergat helaas een onderdeel 
op balk, maar dat kwam vast door 
de koprol. Slapeloze nachten…..
een bonzend hart voordat ze be-
gon, maar Roos turnde een prach-
tige koprol. Op sprong een hele 
mooie handstand platval met rech-
te benen. Op brug een uitstekende 
oefening en dit werd beloond met 
een mooie 2de plaats op brug. Roos 
werd 10de. Megan viel helaas bij de 
balk met de opsprong , maar Megan 
turnde verder een stabiele wedstrijd 
en werd 15de.
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