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KORT NIEUWS:

Mijdrecht - In de nacht van
woensdag 16 en donderdag 17
november hebben tot nu toe
onbekende dader de telefoniewinkel Optie1 in Mijdrecht
leeggeroofd. Hij heeft de stellages open weten te maken. Op
beelden is te zien dat hij daarna
op z’n gemakje alle telefoons in
een grote zak stopt. Ook bij de
zaak waar ze voorheen gevestigd waren is geprobeerd in te
breken. De eigenaar heeft de
camerabeelden op hun Facebookpagina geplaatst, in de
hoop dat men de persoon herkent. Mensen die meer weten,
of denken te weten, worden
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Mijdrecht: Omgeving Aquamarijn (230 kranten)
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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Dijk onder Proosdijlaantje
niet veilig meer?

Project Spoedwoning voor
vergunninghouders én starters
Mijdrecht - Amstelhoek - Een
belangrijke vraag van het project Spoedwoning is: hoe verdelen we straks de huurwoningen op
de bouwlocaties van het project
Spoedwoning? De gemeente wil
daar bouwen voor vergunninghouders en reguliere starters (en andere woningzoekenden). Mede op
basis van de vele gesprekken met
inwoners komt het college met de
volgende basisverdeling: dertig procent voor vergunninghouders, dertig procent voor wonen met zorg,
twintig procent voor reguliere starters en twintig procent voor reguliere doorstromers. De raad behandelt dit voorstel naar verwachting
op donderdag 15 december.
Het project Spoedwoning omvat
de bouwlocaties Stationslocatie en

Grutto (Zwaluw Blok C) in Mijdrecht
en de Amstelkade 63 - 65 in Amstelhoek. De gemeente zoekt nog
naar aanvullende locaties in de gemeente. Doel van het project is de
druk op de lokale sociale huurwoningvoorraad weg te nemen.
Dit doet de gemeente door nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Maar ook door de beschikbare huurwoningen goed te verdelen
over de verschillende doelgroepen.
Daarnaast wil de gemeente vergunninghouders de kans geven te integreren in de gemeenschap. Hiervoor is het zaak deze nieuwe inwoners zo veel mogelijk gespreid te
huisvesten.
De voorgestelde basisverdeling van
de sociale huurwoningen van het
project Spoedwoning is een deel

van de oplossing. Daarnaast zijn er
specifieke afspraken over de toewijzing nodig met onder meer woningbouwvereniging GroenWest. Ook
stelt het college voor optimaal gebruik te maken van de lokale bindingsmogelijkheden uit de Huisvestingswet. Reguliere sociale huurnieuwbouwwoningen - uit de andere nieuwbouwprojecten binnen de
gemeente - kunnen dan met voorrang aangeboden worden aan woningzoekenden die een woning van
GroenWest in onze gemeente achterlaten. Hiermee verruimt het college de spreidingsmogelijkheden van
vergunninghouders. De commissiebehandeling vindt naar verwachting
plaats op dinsdag 6 december, de
raadsbehandeling op donderdag 15
december.

Mijdrecht - De dijk achter de Bozenhoven is niet in beste staat. Maandagmiddag is deze dijk, na een noodkreet van omwonenden, door Waternet met spoed onder controle genomen. Achter de huizen van de Bozenhoven is een sloot, en aangrenzend
het Proostdijlaantje. Het hoogteverschil tussen de Bozenhoven en de
omliggende grond en met name de
woningen van De Viergang in Molenland is vier meter. Over de dijk onder
het Proostdijlaantje heeft een bewoner van de Bozenhoven zich al langer
zorgen gemaakt. Al een jaar stonden
er pijlen streepjes op het asfalt van
het laantje en dacht de bewuste bewoner dat Waternet zich daarom ontfermde over de dijk. “Een half jaar
geleden had er toch echt iets moeten gebeuren want er is niet meer

fatsoenlijk over heen te lopen of te
fietsen, zonder bijna je evenwicht te
verliezen. Elke storm die eroverheen
gaat gaan er bovendien veel bomen
om omdat ze hun grip kwijtraken. De
wortels van de bomen komen steeds
meer naar boven en duwen het asfalt
omhoog, waardoor het asfalt openbreekt. Deze dijk is al een heel lange
tijd aan het verzaken en dat is reuze
gevaarlijk voor wandelaars , fietsers
en alle aanwonende bewoners die
problemen dreigen te gaan krijgen
met wateroverlast, scheuren in hun
huizen, en fundamenten, en om over
andere schade maar niet te spreken!
Het is belangrijk dat op korte termijn
er keringen worden aangebracht, anders wordt dit misschien wel een miljoenen strop!”, aldus verontruste bewoners

Kerckebosch
Zeist mooiste
openbare ruimte College stelt raad voor de dijkvariant verder uit te werken

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl
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Centrumplan Vinkeveen
wordt concreter
Vinkeveen - Een goed bereikbaar
dorp aan de plassen met een bruisend, recreatief centrum, dat is de
droom voor Vinkeveen. Die droom
wordt stap voor stap concreter. Het
college heeft nu besloten de dijkvariant (met een nieuwe ontsluiting van Vinkeveen over de Ringdijk) als kader voor de verdere uitwerking van het Centrumplan Vinkeveen voor te leggen aan de raad.
Deze variant sluit aan bij de ambities uit de dorpsvisie Centrum Vin-

keveen, is financieel, technisch en
ruimtelijk haalbaar en wordt door
veel betrokkenen als de beste variant gezien. In opdracht van de raad
is de dorpsvisie Centrum Vinkeveen
uitgewerkt in concrete plannen. De
visie wil de relatie tussen Vinkeveen en de plassen verbeteren met
een recreatief centrum, betere bereikbaarheid van de plassen, wonen
aan het water en door beter gebruik
te maken van de dijksterreinen. De
dijkvariant sluit volgens het colle-

Heel Holland bakt pepernoten’
op de Eendracht!

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

Geen krant?

0297-581698

PRIJSKNALLER
ER!
NERGENS GOEDKOP

LAAGSTE PRIJS
VAN NEDERLAND!

!
OP=OP

Prijs- en modelwijziging en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m woensdag 30 november 2016.

Expert Mijdrecht
Bozenhoven 19d, (0297) 286845

VERTROUWDE
SERVICE!

ge het beste aan bij deze dorpsvisie. De dorpsvisie is samen met de
klankbordgroep uitgewerkt. Deze klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging, het bewonersplatform InVinkeveen, bewoners vanuit het plangebied ten noorden van
de N201 en bewoners uit het plangebied ten zuiden van de N201. Zij
hebben per brief hun voorkeur voor
de dijkvariant aangegeven.
Vervolg elders in deze krant.

Mijdrecht - In de hal van OBS De
Eendracht is een bakkerij ingericht!
Elk jaar bakken zij daar weer heerlijke pepernoten en de gangen en lokalen vullen zich al snel met de kruidige geur! Een selecte groep dames
van groep 7 zorgen voor het kneden
en rollen van deze lekkernij, terwijl
de heren van de groep de taak van
het rondbrengen en verdelen van de
pepernoten voor hun rekening nemen. De vakjury bestond dit jaar uit
alle leerkrachten, die verdacht vaak
kwamen proeven en controleren en
hun taak uiteraard serieus namen!
De winnaars van dit bakfeest mochten alle pepernoten opeten, wat ze
vooral snel en met veel smaak hebben gedaan!

649,-

497,WASMACHINE |
WAT28321NL

Oppositie partijen
overvallen door besluit
wethouder Goldhoorn
De Ronde Venen - De fractie van
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is
overvallen door het besluit van het
college van De Ronde Venen om
uit de gemeenschappelijke regeling
“Pauw Bedrijven” te willen treden en
daarmee in feite de Pauw Bedrijven
op te heffen. Het college heeft dit
ingrijpende besluit genomen zonder
de raad hierover te raadplegen. Vervolgens heeft het college dit besluit
ook medegedeeld aan de werknemers van Pauw Bedrijven. Dit heeft
voor veel onrust en onzekerheid gezorgd, met name bij de mensen die
vanuit de sociale werkvoorziening
werken bij Pauw.
Raadslid Pieter Kroon: “Ik ben teleurgesteld over de manier waarop het college dit besluit genomen heeft. Zonder te weten of hier
draagvlak voor is bij de raad en zonder rekening te houden met het effect dat een dergelijke boodschap
heeft op de groep kwetsbare mensen waar het hier om gaat.” In de
commissie van 7 november jl. heeft
de fractie de wethouder dan ook ter
verantwoording geroepen en gevraagd waarom hij dit op deze manier heeft aangepakt. Wethouder
Goldhoorn antwoordde dat hij de
juiste procedures heeft gevolgd en
dat het raadplegen van de raad niet
nodig was omdat het besluit in lijn
zou zijn met het Participatiebeleid

dat de raad in 2014 heeft vastgesteld en het schetsontwerp dat het
college in januari 2016 aan de raad
heeft gestuurd.
Beleidsplan
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal
heeft het beleidsplan en het schetsontwerp afgelopen week grondig
doorgelezen en daarin wordt met
geen woord gerept over het opheffen van de Pauw Bedrijven. De
fractie heeft naar aanleiding hiervan dan ook schriftelijke vragen gesteld met onder meer de vraag waar
in het beleidsplan en in het schetsontwerp volgens de wethouder de
basis zou liggen voor het besluit. En
als die basis er niet is, waarom de
wethouder dit besluit dan toch op
deze manier genomen heeft.
Vervolg elders in deze krant.
Pieter Kroon

02 Nieuwe Meerbode
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-241562.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl

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

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

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

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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Volop kansen voor forten
in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Op maandag
14 november 2016 organiseerde de
gemeente De Ronde Venen een bijeenkomst om samen met omwonenden, eigenaren, ondernemers,
andere belanghebbenden en geïnteresseerden over de toekomst van
de forten te praten. De avond was
zeer geslaagd door de grote opkomst en geleverde bijdragen.
Ontwikkelrichting
De avond stond in het teken van vijf
forten: het fort bij Uithoorn en Nigtevecht, fort Waver Amstel, fort in de
Botshol en fort aan de Winkel. De
deelnemers onderzochten met elkaar welke nieuwe functies het beste pasten bij de forten. Dit resulteerden in inzichten als ‘maak Fort
bij Uithoorn open en niet besloten’,
‘zet Fort Waver Amstel in als uitzichtpunt en ‘zorg voor een goede
balans tussen het toegankelijk maken van Fort in de Botshol en de bijzondere natuurwaarden’. Over Fort
aan de Winkel was de mening dat
het een mooie schakel kan vormen
voor recreatie, van een kort verblijf
tot als startpunt voor wandelingen’.
‘Fort Nigtevecht mag een verscho-

len fort blijven’, was het advies en
‘de unieke hefkoepels bieden nog
volop kansen’.
Forten verbinden
Aan het einde van de bijeenkomst
benadrukte aanwezige burgemeester Maarten Divendal nog eens de
waarde van Stelling van Amsterdam
voor De Ronde Venen. ‘Met zes forten in de Stelling van Amsterdam is
De Ronde Venen de grootste stellinggemeente. Wij willen de forten
meer verbinden en beleefbaar maken zoals we dat doen met de nieuwe fortenfietsroute Een Groene Waterlinie. En dit alles doen we niet alleen voor toeristen, maar misschien
nog wel meer voor onze eigen inwoners.’ De aanwezigen op de avond
ontvangen dit jaar nog het ‘concept
ontwikkelkader’ met daarin de vijf
besproken forten. Begin 2017 bespreekt de gemeenteraad het ontwikkelkader. Wilt u op de hoogte blijven over de laatste ontwikkelingen rondom de forten volg dan
www.derondevenen.nl/forten. Voor
Fort bij Abcoude organiseert de gemeente een bijeenkomst in januari 2017.
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60-jarig Amicitia schittert
in groots jubileumconcert

Regio - Christelijke Oratoriumvereniging Amicitia heeft het jaar
waarin het zijn 60-jarig bestaan
viert luister bijgezet met een jubileumconcert, waarin de zangers hebben laten zien waartoe ze in staat
zijn, en dat is heel wat. Het publiek,
royaal aanwezig in De Burcht op
vrijdag 18 november, werd getrakteerd op een uitdagend programma.
Het koor, waarvan je je steeds weer
in herinnering moet brengen dat het
amateurs zijn, werd bij dit optreden bijgestaan door een flink aantal professionele musici. Het kwartet solisten deed goed zijn werk. De
grootste rol was weggelegd voor de
tenor, Peter Vos, die dat heel nauwkeurig deed. Ook sopraan Heleen
Koele bleek over een zeer soepele
stem te beschikken die in de hoogte ook aangenaam bleef en nooit
scherp werd. De alt-mezzo Martine
Straesser vertolkte haar partij heel
adequaat, Bas Frans Fiselier vond ik
iets minder, met soms wel veel vibrato. Opvallend was het goede samenspel: de passages met drie of
vier solisten, soms bijna a capella,
vormden hoogtepunten.
Het Promenade Orkest begeleidde
uitstekend, waarbij de houtblazers
in positieve zin opvielen. Het orgel
met Eric Jan Joosse, al meer dan 30
jaar met het koor verbonden, had
eveneens een belangrijke rol. Bijna
zou je dirigent Toon de Graaf vergeten, en dat is een compliment want
hij deed precies wat een dirigent
hoort te doen: anderen muziek laten maken, en hij deed dat bescheiden maar met een duidelijke muzikale visie, zonder ooit de controle te
verliezen.
Meeslepend
Alle drie werken die ten gehore werden gebracht zijn afkomstig
uit de negentiende eeuw, en voldeden aan wat je van die eeuw verwacht: groots en meeslepend. Voor
de pauze klonk de Mis in As groot

van Franz Schubert (D678), waarin
het koor meteen al behoorlijk werd
uitgedaagd. De tekst van de klassieke Latijnse mis is door Schubert bewerkt tot een muzikaal drama van
ruim drie kwartier, waarin hij een
scala aan muzikale elementen voorbij laat komen, van grootse tutti tot
intieme meditatieve gedeelten. De
harmonieën van Schubert zijn ingewikkeld, met veel chromatische verschuivingen; daar moet lang op gestudeerd zijn. Ook ritmisch en dynamisch wordt er iets gevraagd, Schubert schroomt de pp’s en de ff’s (zeer
zacht en zeer luid) bepaald niet.
Daarbij bleek het koor de fortissimi prima te kunnen halen, krachtig
zonder te schreeuwen, maar vond ik
de pianissimi soms niet zacht en expressief genoeg. Het is ook moeilijk, met 80 koorleden heel zacht te
zingen. Misschien was er ook angst
om niet boven het orkest uit te komen, maar hier valt nog iets te winnen. Hoogtepunten waren voor mij
allereerst de verrassende fuga aan
het slot van het Gloria, precies waar
cum sanctu Spiritu (met de Heilige
Geest) wordt ingezet. Op een angstig moment na, dat net goed afliep, ging dat voortreffelijk. Het Credo, een lange tekst, gaf Schubert de
gelegenheid tot veel variatie, en je
merkt dat hij in de muziek commentaar geeft op de geloofsbelijdenis.
Zo wordt bij het et incarnatus (‘en
vleesgeworden’, de menswording
van Christus) de harmonie bijna onontwarbaar, zo ingewikkeld. De zuiverheid daar bewaren was voor het
koor dan ook weleens lastig. Dat
dan ineens bij het resurrexit (‘opgestaan op de derde dag’) alle voortekens wegvallen en stralend C-groot
klinkt, is zeker geen toeval. In één
geval veroorlooft Schubert zich zelfs
een tekstingreep door het weglaten
van ‘ik geloof één heilige katholieke
kerk’, en de uitvoering volgde dat terecht, hoewel er ook een religieuscorrecte reparatie mogelijk is. Het

Vluchteling in Kenia
Bij het woord vluchtelingenkamp
heb ik altijd aan iets tijdelijks gedacht. Een plek waar mensen wat
langer of korter verblijven, om
vervolgens een nieuwe woonplek te vinden. Wat ik me niet realiseerde is dat in er in Kenia, net
over de grens van Somalië, een
vluchtelingenkamp ligt waarvan
het oudste deel al in 1992 is opgericht. Inmiddels leven er zo’n
350.000 mensen. Hiermee is dit
het grootste vluchtelingenkamp
ter wereld. Een weg uit het kamp
is er voor de meesten niet.
Anwar Mose is hierop een uitzondering. Hij is in het kamp geboren
en doorloopt er met goede cijfers het basis- en middelbaar onderwijs. Na zijn examen in 2011
wordt hij leraar op een basisschool in het kamp. Hij had graag
willen doorleren, maar zijn gezin kan met moeite rondkomen,
dus studeren lijkt onhaalbaar.
Dan heeft hij geluk. Via de Verenigde Naties krijgt hij een beurs
om de opleiding clinical medicine
aan North Coast Medical Training
College te volgen. De VN betaalt
de beurs omdat er in het kamp te
weinig geschoolde artsen zijn en

dat begint een probleem te worden.
Voor Anwar betekent het afscheid van zijn familie, want de
school ligt 450 km ten zuiden van
het kamp. Inmiddels is hij derdejaars student en heeft het erg
naar zijn zin. Wat hem erg bevalt is het eigen onderzoek dat je
kunt doen en de toegang tot internet, waardoor medische informatie vanuit de hele wereld beschikbaar is. Vorige maand is hij
aan zijn coschappen begonnen in
een nabijgelegen ziekenhuis.
Zijn droom is ooit in het vluchtelingenkamp een eigen kliniek te
openen met de beste zorg voor
de patiënt. “Dokters in Kenia vergeten zich nog wel eens te verplaatsen in de patiënt. En dat is
iets dat we hier wel leren!” zegt
hij enthousiast.
Wilt u meer weten over North
Coast Medical Training College?
Op maandag 19 december geeft
oprichtster Marianne een lezing
in het NME-centrum in Wilnis. De
lezing duurt van 20.00 tot 21.30
uur. Interesse? Stuurt u dan een
email naar sosderondevenen@
gmail.com.

Agnus Dei (‘Lam Gods’) sluit de mis
af, in een kwetsbare muzikale vorm
die dan ineens uitloopt op een dona nobis pacem (‘geef ons vrede’),
dat werd neergezet als een krachtige, hartstochtelijke (en helaas nog
steeds actuele) bede.
Pauze
Na de pauze klonk eerst Psalm 150
van César Franck, een melodieus
en veel minder moeilijk stuk, dat
het koor met zichtbaar plezier zong,
maar daarna moesten nog een keer
alle zeilen worden bijgezet voor het
Te Deum van Anton Bruckner. Opnieuw een groots koorwerk waarbij veel van het koor werd gevraagd,
want bij Bruckner zijn we een halve eeuw verder dan bij Schubert,
in een tijd die nog meer het monumentale zocht: ook het fff (fortissimo possibile, zo sterk mogelijk) vind
je regelmatig in de partituur. Ook
dat kon het koor nog heel behoorlijk aan, al leek het soms of de stemmen wel wat moe begonnen te worden, wanneer na zo’n sterke passage ineens een lang aangehouden
pianissimo hoge g of a werd voorgeschreven. Of het mocht zijn dat
de oren van uw verslaggever langzamerhand hun maximaal opnamevermogen hadden bereikt. Bruckner beschouwde het Te Deum als
het hoogtepunt van zijn werk. Hij zei
eens dat hij, later door de Eeuwige
gevraagd wat hij met zijn talent had
gedaan, Hem de partituur van het Te
Deum zou overhandigen en dan wel
op genade meende te mogen rekenen. Dat zal zeker zo zijn, maar omwille van zangers en publiek is het
misschien toch verstandiger niet
meer twee werken van een dergelijke omvang als de Mis van Schubert en het Te Deum te programmeren. Anderzijds: het is ook niet elk
jaar jubileumjaar, en dit programma
gaf Amicitia wel de gelegenheid zijn
kunnen te tonen; en dat is indrukwekkend, waarvoor hulde!

Dione Bril schoolkampioen
lezen bij de Eendracht
Mijdrecht - Wekenlang werd er
druk geoefend met voorlezen in de
groepen 7 en 8! Uit heel wat kandidaten uit beide groepen werd in een
heel spannende finale op vrijdag 17
november Dione Bril uit groep 8 uitgekozen door een jury die bestond
uit 2 leerlingen van groep 7, twee
leerlingen van groep 8 en de beide juffen.
Dione heeft zo prachtig voorgelezen
uit het boek ‘Zwarte sneeuw’ van
Simone van der Vlugt, dat zij onze
school mag gaan vertegenwoordi-

gen in de Nationale Voorleeswedstrijd. De Eendracht heeft Dione direct opgegeven voor de vervolgrondes. Onze schoolkampioen vertegenwoordigt de school in februari/maart 2017 in de lokale en regionale vervolgrondes die de bibliotheken organiseren. Voor de regionale
winnaars volgt de provinciale finale in april. Alle provinciale winnaars
strijden ten slotte in de zinderende
landelijk finale die jaarlijks eind mei
plaats vindt om de titel De Nationale Voorleeskampioen.
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Oppositie partijen overvallen door
besluit wethouder Goldhoorn
Vervolg van de voorpagina.
Raadslid Pieter Kroon: “Ik ben benieuwd naar het antwoord van de
wethouder. In ieder geval is het genomen besluit nog niet definitief,
want eerst moeten de gemeenteraden van de zes gemeenten die eigenaar zijn van Pauw zich hier nog
over uitspreken. Het laatste woord
hierover is dan ook nog niet gezegd.”
De vragen
Op 3 november heeft wethouder
Goldhoorn de medewerkers van
Pauw Bedrijven ingelicht over de
keuze van het bestuur van Pauw Bedrijven om te kiezen voor het regiemodel en daarmee Pauw Bedrijven
in 2019 op te heffen. Over de manier waarop het bestuur tot dit besluit is gekomen hebben wij in de
commissie van 7 november jl. vragen gesteld. Naar aanleiding van
de antwoorden van de wethouder
heeft PvdA-GroenLinks-LokaalSoci-

aal een aantal aanvullende vragen.
Tijdens de commissie van 7 november heeft wethouder Goldhoorn verklaard dat het besluit van college om te kiezen voor het opheffen
van Pauw voort komt uit het zogenaamde schetsontwerp dat de raad
per informatienota is toegestuurd in
januari 2016. Dit schetsontwerp is
volgens de wethouder “in lijn is met
het Participatiebeleid dat de raad in
december 2014 heeft goedgekeurd.”
In het participatiebeleid dat in 2014
is vastgesteld staat echter geen enkele verwijzing naar de opheffing
van Pauw Bedrijven. Op pagina 19
staat: “De expertise en Infrastructuur van Pauw bedrijven kunnen
we blijven benutten, maar we zullen dit wel anders moeten organiseren.” En op pagina 37: “Genoemd
is dat er een onderzoek plaatsvindt
naar de toekomstige uitvoering van
de WSW. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet bekend.”
1. Waar in het Participatiebeleid
staat dat Pauw Bedrijven opge-

heven gaat worden?
2. Als dit niet in het Participatiebeleid staat, waarop baseert de
wethouder dan zijn standpunt?
3. Als dit niet in het Participatiebeleid staat, waarom heeft de
wethouder de raad niet geïnformeerd en geraadpleegd alvorens
het college een standpunt innam?
In het schetsontwerp waar de wethouder in de commissie naar verwees staat verder geen enkele opmerking over Pauw Bedrijven, laat
staan over het opheffen van de gemeenschappelijke regeling.
Wel staat er: “Om haalbaarheid van
dit schetsontwerp te toetsen en hiaten in de planvorming aan het licht
te brengen, wordt een business
case gemaakt. Hierin zullen de consequenties voor de doelgroep, de
juridische en financiële consequenties voor de gemeente en de gevolgen hiervan voor de gemeenschappelijke regeling een plaats krijgen;
kortom de consequenties voor de

huidige uitvoering en samenwerking.”
Reactie wethouder
Reeds twee weken geleden nam onze redactie contact op met wethouder Goldhoorn en vroegen wij hem
een reactie. Dat zouden we binnen
krijgen maandagmiddag 7 november. Net voor de sluitingstijd kregen
we te horen dat het hem niet lukte, dan maar volgende week. Maandagmiddag 14 november weer net
voor sluitingstijd: “ helaas we redden het niet, volgende week”
Nu is het maandag 21 november en
in diverse kranten al heel wat kritiek
verder op wethouder Goldhoorn,
maar weer geen commentaar.
Wat is dat toch met deze wethouder? Zou hij denken: Wie geschoren wordt moet stilzitten, of denkt
hij: klets maar raak allemaal ik doe
toch wat ik wil, we hebben met elkaar toch de meerderheid? Wie het
weet mag het zeggen.
(Wordt vervolgd)

CDA stelt vragen over veiligheid
rondom winkelcentrum de Lindeboom
Mijdrecht - In de nacht van afgelopen woensdag op donderdag is op
brutale wijze ingebroken in Optie
1, de winkel voor mobiele telefonie.
Die winkel is sinds kort gevestigd
is in het winkelcentrum “De Lindeboom”. De dief verschafte zich toegang tot het pand door onder meer
een luchtrooster te verwijderen van
de muur, die aansluit op het kerkplein voor de Janskerk.
Zonder haast
De gedupeerde ondernemer heeft
op internet videobeelden van de inbraak geplaatst. Dat filmpje is inmiddels zeer vaak gedeeld en bekeken.
Daarop is duidelijk te zien hoe de
dader te werk gaat op het nachtelijke tijdstip. In alle rust zoekt de dief
naar buit. Zonder haast opent hij diverse vitrines om de daar geplaatste telefoontoestellen weg te nemen
en in een zak te stoppen. De dader
heeft een theedoek uit de winkel gebruikt als hoofdbedekking. Enkele
malen duikt hij weg achter de toonbank op zoek naar nog meer buit.
Minutenlang waant de nachtelijke
insluiper zich onbespied. Opvallend
is dat bij het oude pand van Optie
1 in de Mijdrechte Dorpsstraat, min-

der dan 100 meter verwijderd van de
geplunderde winkel, sprake was van
een poging tot inbraak.
Onveiligheid
Bij de ingang van het winkelcentrum
aan het Jansplein hangen dagelijks
allerlei figuren die geen aanstalten
maken om bij de aanwezige winkels
boodschappen te gaan doen. De afgelopen tijd is het kerkplein - vooral
tijdens donkere uren - veranderd in
een ongure plek. Het gevoel van veiligheid ontbreekt daar. Diverse malen zouden zowel de gemeente als
de politie hiervan op de hoogte zijn
gebracht met het verzoek passende
maatregelen te nemen.
Hoge snelheid
Datzelfde geldt ook voor de situatie die zich voordoet bij de bankjes aan de rand van het burgemeester Haitsmaplein en bij de Ringvaart. Herhaaldelijk valt op dat beide plekken ’s avonds de belangstelling hebben van lieden, die snel komen aanrijden. Daarna houden ze
zich daar voor langere tijd op buiten het zicht van bewakingsapparatuur. Er bestaat een sterk vermoeden dat er op die locaties bepaalde

Bommel bij Bruna Amstelplein
Regio – Zaterdag a.s. komt Jeugdboekenschrijver Henk Hardeman
naar Bruna Uithoorn om zijn boek,
een nieuw avontuur van Ollie B Bommel “HET LASTPAK” signeren. Hij is
bij Bruna tussen 14.00 en 16.00 uur.
Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van Ollie B. Bommel en Tom

Poes zijn Henk Hardeman en Henrieke Goorhuis door de Toonder Compagnie als winnaar uitgeroepen tot
het mogen schrijven en tekenen van
een nieuw Bommelboek. Het nieuwe
Bommelverhaal is voor volwassenen
geschreven en getekend in de geest
van Marten Toonder. Het boek neemt

handel in drugs plaatsvindt. Andere
vermoedens dan handel en gebruik
van drugs op die donkere hangplekken liggen namelijk niet erg
voor de hand, gelet op de aanwezigheid van typerend verpakkingsmateriaal, waaronder veel kleine plastic zakjes. Voor de meeste inwoners
nodigen zowel het Jansplein als het
Haitsmaplein niet spontaan uit voor
een langdurig verblijf in de open
lucht vanwege de gezellige uitstraling daar.
CDA
Inmiddels hebben Rein Kroon en
Jan Rouwenhorst namens het CDA
vragen gesteld aan het college van
b en w over plekken in de gemeente waar de sociale veiligheid in het
geding kan zijn. Daarbij vragen ze
ook aandacht voor de situatie op de
diverse schoolpleinen. De vragen
gaan over de ontwikkelingen en gebeurtenissen ter plekke en de wijze waarop de openbare orde daar
in en om het winkelcentrum wordt
gewaarborgd. Ook wil het CDA weten tot welke successen de maatregelen de afgelopen tijd hebben geleid. Bovendien is het CDA geïnteresseerd in hoeverre het contact

met omwonenden en ondernemers
over ongewenste situaties op duistere plekken in de dorpskern naar
volle tevredenheid van alle betrokkenen verloopt.

je onmiddellijk mee terug naar de
tijd dat Bommel meer dan bekend
was. Het blijkt wel dat heer Ollie B.
Bommel en Tom Poes nog springlevend en vers in het geheugen van
de fans zitten. In de Bruna boekwinkel reageren klanten heel enthousiast op het nieuwe boek en de komst
van de auteur. Ben je fan of wil je
meer weten van de Bommelboeken
kom dan op zaterdag 26 november

tussen 14:00 en 16:00 naar de Bruna
op het Amstelplein. Kinderen kennen Bommel en Tom Poes o.a. van
de film ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’,
over het draakje Zwelgje en van de
stripboeken. Speciaal voor de jeugd
is er zaterdagmiddag een Bommelspeurtocht georganiseerd bij Bruna en in het winkelcentrum. En heer
Bommel komt in levende lijve op bezoek. Leuk fotomomentje

Gewijzigde plannen Amstelplein
en dorpscentrum Uithoorn

Regio - Winkelcentrum Amstelplein en het dorpscentrum van Uithoorn krijgen een ander aanzien
dan wat de afgelopen jaren in de

plannen naar voren is gebracht. Dit
liet wethouder Marvin Polak gisteren tijdens een ingelaste persbijeenkomst in het gemeentehuis we-

Judoschool Blaauw naar
open Waterlandse
Wilnis – Afgelopen zondag 20 november hebben zes judoka’s van
Judoschool Blaauw meegedaan
aan het sterk bezette judotoernooi
open Waterlandse in Purmerend.
Viggo de Lange deed mee aan het
witte banden toernooi. Hij deed het

heel goed en heeft zijn vier wedstrijden gewonnen zodat hij eerste
werd. Emma Zeilstra zat in een poule van vier deelnemers en wist haar
wedstrijden allemaal te winnen zodat ook zij eerste werd. In de poule van Kyan van der Toorren was

Jan Rouwenhorst CDA

Afscheid van een echte
vrijwilliger: Piet Slingerland
Regio - Op 17 november jongstleden heeft de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van Vereniging
buurtbus De Hoef plaatsgevonden.
In restaurant De Strooppot nuttigden de aanwezige vrijwilligers en
genodigden een lekker kopje soep,
gevolgd door een heerlijke pannenkoek. Naast de gebruikelijke agenda is door wisseling van het bestuur een groot deel van de vergadering gewijd aan het afscheid van
Piet Slingerland als voorzitter. Hij
behoorde in 1979 tot de initiatiefnemers van de buurtbus en is, bijgestaan door zijn vrouw Gini, dan ook
ruim 37 jaar voorzitter geweest van
Vereniging buurtbus De Hoef. Gestart als een proef en onder bezielende leiding van Piet Slingerland
is de Buurtbus uitgegroeid tot een
vast gegeven in onze gemeente.
De twee bussen rijden dagelijks een
uur-dienst vanaf het busstation in
Uithoorn via Amstelhoek, De Hoef,
Mijdrecht, Vinkeveen, Nieuwer ter
Aa, NS-station Breukelen met als
eindpunt Markt in Breukelen vice versa. De aanwezige wethouder
mevrouw Alberta Schuurs van Gemeente De Ronde Venen bedankte
Piet namens de gemeente voor zijn
diensten. Zij benadrukte nogmaals
het maatschappelijk belang van de
Buurtbus met al haar vrijwilligers
voor de kernen van onze gemeente
die niet door de reguliere OV-bus-

sen worden aangedaan. Piet werd
ook door de aanwezige afgevaardigden van de Provincie Utrecht, Connexxion en natuurlijk door de vrijwilligers van de buurtbus zelf in het
zonnetje gezet; hartelijke en lovende woorden, vele cadeaus en bloemen. Een van de punten van zorg
die tijdens de vergadering werd geuit, betreft de onduidelijke situatie
met betrekking tot de nieuwe concessiehouder van het openbaar vervoer in onze regio. En de wijzigingen
in de dienstregeling die plaats gaan
vinden met ingang van 11 december
2016. Wij kunnen u echter melden
dat buurtbus lijn 526 gewoon blijft
rijden. Sterker nog, door het maken
van een kleine slinger via de Veenweg en Pastoor Kannelaan wordt er
een extra service aan de bewoners
van Wilnis geboden met ingang van
de nieuwe dienstregeling. Wilt u weten wat de exacte route van buurtbus lijn 526 is, wat het concept inhoudt, wat de tarieven zijn dan kunt
u op www.buurtbus526.nl alle informatie vinden. Mocht u naar aanleiding van dit artikel geïnteresseerd
zijn om zich aan te sluiten bij een
enthousiast team van vrijwilligers
die op de Buurtbus rijden, dan kunt
u middels het contactformulier op
bovengenoemde website in te vullen dit duidelijk maken. Er wordt dan
zo spoedig mogelijk contact met u
opgenomen.

Rein Kroon CDA

ten. “De tot nu toe bestaande en
bekende plannen zijn achterhaald
en we gaan voor een geheel andere invulling van het oude dorpscentrum. Dat zal een stuk soberder
zijn. Gezien de veranderde markt
in de winkelsector heeft eigenaar
Achmea van winkelcentrum Amstelplein besloten het complex niet
te gaan uitbreiden maar over te willen gaan tot een revitalisering. Herindeling van de winkelruimte en uitbreiding van AH Jos van den Berg
zijn daarbij aan de orde. De marktpartijen zien slechts beperkte of in
het geheel geen uitbreidingsmogelijkheden voor (meer) winkels. Een
tweede ontwikkelaar, Synchroon die
de COOP super wil uitbreiden, heeft
tevens aangegeven het omliggende
gebied te willen herontwikkelen (het
gele gebied op de tekening). Waar
de markt voorwinkelvoorzieningen
danig is verslechterd kent de woningbouw een boost. Dat betekent

dat we ons meer zullen gaan richten op een centrum met meer woningen. Het dorpscentrum is dan
ook niet langer meer het hoofdwinkelcentrum, maar wel een goed bereikbaar centrum met een levendige
straat om te wonen, met gezellige
winkels, horeca en recreatie langs
de Amstel. Er komt ook geen groot
nieuw dorpsplein maar het gebied krijgt wel een dorps karakter.
De route is gebaseerd op de zichtlijn vanaf de busbrug via de Waterlijn en Dorpsstraat naar het Amstelplein. Recreatie langs de Amstel in
het centrum is een belangrijke trekker sinds de herinrichting van de
Waterlijn en de aanleg van de passantenhaven. We houden wel vast
aan de basisopzet uit het Masterplan zoals dit destijds is opgesteld
en door de gemeenteraad is goedgekeurd. Dat betekent dat we beide
dorpshelften aan elkaar willen smeden en hoe dan ook vasthouden
aan het weren van doorgaand verkeer door het oude centrum (via de
Irenebrug en de Koningin Máximalaan vice versa). Bestemmingsverkeer voor het centrum blijft echter
gewoon mogelijk.” Aldus wethouder Polak.

het spannend. Met sterk en aanvallend judo heeft Kyan drie van
de vier wedstrijden gewonnen. Hij
werd hiermee eerste in zijn poule. Luuk Haarman had veel deelnemers in zijn gewichtsklasse. In
zijn poule heeft hij drie wedstrijden
weten te winnen op ippon en verloor een wedstrijd zodat hij als 2e in
zijn poule naar de kruisfinales ging.
De wedstrijd in de kruisfinale verloor hij helaas maar in zijn wedstrijd
voor de derde en vierde plaats was

hij duidelijk de beste en won hij
op een ippon. Hierdoor werd Luuk
derde in zijn gewichtsklasse. Ook
Joep Haarman deed het goed in
zijn poule. Hij wist beslag te leggen
op de tweede plaats in zijn poule.
Ondanks dat Amber de Groot en
Tijn Haarman goed hun best hebben gedaan zijn zij helaas niet in de
prijzen te vallen. Aan het einde van
deze wedstrijddag had Judoschool
Blaauw 3 eerste, een tweede plaats
en een derde plaats.

Kunstweekend
“Kunst en magie”
De Ronde Venen - In het weekend
van 26 en 27 november exposeert
kunst-duizendpoot Nel Huurman
in Art-Galerie “Boven Verwachting”
in Wilnis. Haar veelzijdigheid is ontstaan door het volgen van vele cursussen. In 1975 begon Nel met het
maken van Keramiek in de Werkschuit te Amsterdam. In 1977 kreeg
Nel les van de befaamde fijnschilder
Kreel Daame. Vanaf 1993 kreeg Nel
beeldhouwlessen onder begeleiding
van Marjan Zwiep. Vanaf 1981 tot
heden schildert Nel bij Marjan van
Berkel. Door het aanleren van al die
verschillende technieken geeft Nel
momenteel zelf workshops in Olie
en Acrylverf, gouache, pastel en gemengde technieken in De Paraplu
te Wilnis. Nel won diverse prijzen
bij onder andere Keukenhof Henk
Veen Kunstplein en bij Dam tot dam
Kunstplein. Naast deelname aan de
exposities van de Zondagschilders
was het werk van Nel te zien in het
gemeentehuis van Nederhorst den
Berg en openbare gebouwen in Almere, Lelystad, Weesp. Amsterdam,
Blaricum, Krommenie, Noordwijk en
Huizen.

Tevens in Galerie De Lage Flank
in Naarden Vesting, Galerie Busart’s in Bussum, Galerie De Ruimte
in Amsterdam, Galerie Steigerart in
Noordwijk en in Galerie De Vrolijke
Kunstenaar in Hilversum.
Natuurlijk wilt u het werk van Nel
bewonderen want er is een complete tentoonstelling ingericht die
op zaterdag 26 november om 14.00
uur officieel wordt geopend met als
rode draad de goochelkunsten van
Jan Huurman. Op zondag de 27e
is de galerie van 11.00 tot 17.00 uur
eveneens geopend. Het adres: Herenweg 298a in Wilnis

Lezing Wytske Versteeg
Vinkeveen - Venen Literair heeft op
vrijdag 25 november de succesvolle jonge schrijfster Wytske Versteeg
te gast. Zij zal een lezing geven over
eigen werk. Aanvang 20.00 uur in
De Boei in Vinkeveen, Kerklaan 32.
Toegangskaarten zijn ad. 7,50 uitsluitend in voorverkoop te verkrijgen bij de Openbare Bibliotheken in
Abcoude, Mijdrecht, VInkeveen en
Wilnis, maar ook bij The Readshop

Vinkeveen en Boekhandel Mondria
Mijdrecht. Versteeg is de auteur van
“De Wezenlozen” (2012), een roman
waarmee zij de VrouwDebuutprijs
won. Vorig jaar verscheen “Quarantaine” dat verhaalt over hoe de
hoofdpersoon van deze roman , die
zich in een huwelijkscrisis bevindt ,
een epidemie overleeft die het hele land waarin hij woont treft en destabiliseert.
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Informatiecentrum

De Uitvlucht
Variant 2verder uit te werken
College
stelt raad voor de dijkvariant

Centrumplan Vinkeveen
wordt concreter

Vervolg van de voorpagina.
Wel stelt het college randvoorwaarden voor de uitwerking van deze variant. De provincie moet de kosten
voor de aanleg van een nieuwe ontsluiting op de N201 voor haar rekening nemen. Er moet een verkeersveilige aansluiting van de Ringdijk
op de Kerklaan/Roerdompstraat komen en een volledige en gegarandeerde dekking van het exploitatieplan. Na vaststelling van deze kaders en randvoorwaarden kan gestart worden met de verdere uitwer-

king van de diverse deelgebieden
(met bewoners in en rondom het
betreffende deelgebied) en het plan
als geheel. De uitgewerkte plannen
vormen samen met een beeldkwaliteitsplan de opmaat voor het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan en exploitatieplan. De
raad behandelt naar verwachting de
plannen voor het centrum van Vinkeveen op 15 december. En behandeling in de commissie Ruimtelijke Zaken staat voorlopig op 6 december gepland. Met de besluitvorming van de raad wordt de verkenningsfase van het centrumplan Vinkeveen afgesloten. In deze fase verkennen de gemeente en ontwikkelaar AHV/Timpaan de financiële
en ruimtelijke haalbaarheid van de
ontwikkeling van het centrum Vinkeveen zoals geschetst in de dorpsvisie Centrum Vinkeveen. Meer informatie vindt u op de projectpagina
Centrumplan Vinkeveen via www.
derondevenen.nl/ontwikkelingen

The Amazing Stroopwafels
Regio - The Amazing Stroopwafels
brengt een potpourri van Hollandse liedjes. En natuurlijk wordt Santa Claus zo vlak voor de feestdagen
op de hak genomen. Deze 3-mans
formatie gaat terug naar hun wortels als straatmuzikanten. Dit succesrecept bestaat uit liedjesschrijver
Wim Kerkhof, die zingt, de contrabas
schopt en ook nog piano speelt, accordeonist/gitarist Rien de Bruin en
gitaarvirtuoos Arie van der Graaf,
met zijn kenmerkende geluid de muzikale steunpilaar van de band. Deze
opstelling biedt ruimte voor improvisatie en inbreng van het publiek dan

anders en dat is waar het bij The
Amazing Stroopwafels om gaat. Dat
ze uit Rotterdam komen is te horen
in de klassieker “Oude Maasweg”,
die ze natuurlijk ook zullen spelen.
The Amazing Stroopwafels krijgen er
nooit genoeg van. Wij zijn trots ze te
kunnen presenteren op het podium
van “Exclusief bij Bob&Gon”. Kaarten
kopen voor deze gezellige middag?
Wil jij hierbij aanwezig zijn? Dat kan!
De kaarten zijn online te bestellen via www.crowntheateraalsmeer.
nl en bij Espago in de Ophelialaan.
De kaartprijs is 21,50. De voorstelling begint om 15.30 uur.

Nadine naar China voor
internationale Miss verkiezing
Mijdrecht - Het is aftellen voor de
Mijdrechtse Nadine Werkhoven. Als
Miss Beauty of Utrecht en 2nd Runner Up Miss Beauty of the Netherlands 2016 vertrekt zij aanstaande
zondag voor een fantastisch avontuur naar Shanghai om Nederland
te vertegenwoordigen in de Miss
Tourism Queen of the Year International verkiezing. De finale van deze
verkiezing is op zondag 18 december. “Ik heb het een tijdje verborgen
moeten houden, maar nu mag ik het
dan eindelijk vertellen aan iedereen!” vertelt Nadine die zich al anderhalve maand aan het voorbereiden is. Tijdens de drie weken die zij
in China doorbrengt zal zij aan veel
culturele activiteiten deelnemen. “In
de verkiezing staan toerisme, cultuur en vriendschap centraal, het zal
dus niet alleen draaien om de finale maar ook om wat het gastland te
bieden heeft.”
Talentenronde
Net zoals de eerdere verkiezingen

waaraan zij heeft mee gedaan, zal
er ook nu een prejudging, galaronde en bikinironde plaatsvinden. “Het
enige verschil met eerdere verkiezingen, is dat de internationale verkiezingen vaak ook een optionele
talentenronde hebben”. Of zij hier
aan deelneemt weet zij nog niet. “Ik
heb er heel veel zin in en ik vind het
zo gaaf dat ik dit mag doen, een jaar
geleden had ik dat nooit gedacht!”.
Vorig jaar rond deze tijd schreef zij
zich voor het eerst in voor de Miss
Beauty of Utrecht en kreeg ze te horen dat ze door mocht naar de casting. “Deze hele ervaring heeft mijn
leven in positieve zin ontzettend veranderd en veel nieuwe vriendinnen
opgeleverd”.
De inschrijvingen voor de nieuwe
Miss Beauty of Utrecht 2017 zijn inmiddels al geopend en alle meiden
tussen 15 en 25 jaar kunnen zich
nog inschrijven op www.missbeautynetherlands.com/aanmelden/aanmelden.
Foto: sportinbeeld.com

ADELAAR HERENWEG
VASTGOED BV

Stormachtig herfstconcert
in de Veenhartkerk
Gemeente
De Ronde Venen.

Adelaar Herenweg
Vastgoed BV.

Timpaan Hoofddorp BV.
De andere ontwikkelaar.

Interegion Groep.
Integrale Ruimtelijke
Ontwikkeling.

Mijdrecht - Er kwam een redelijke
hoeveelheid mensen af op het eerste concert van de nieuwe concertserie “De Seizoenen” in de Veenhartkerk. Petje af voor de degenen
die het aandurfden om de herfststorm van afgelopen zondag, op zijn
hoogtepunt te trotseren. Ze werden beloond met een mooi concert
door het trio Centella, bestaande
uit zangeres Selma Harkink, fluitiste Suzanne Arends en harpiste Aimée van Delden. Onder een door de
wind krakend dak werden werken
uitgevoerd van o.a. Debussy, Ravel
en Britten.

InVinkeveen.
Invinkeveen.nl.

Ondernemersvereniging
Vinkeveen.
Ondernemersvinkeveen.nl.

LAP Landscape &
Urban Design.

Cursusproject DRV heeft
nog wat plaatsen vrij

Tegelijkertijd werd het 10 jarig bestaan van de stichting Troupe A’dour
, de organisator van deze serie concerten, gevierd met een toespraakje
van de voorzitter Hans Niehe en een
glas prosecco. Nagepraat en genoten werd er met een dampend kommetje soep van het seizoen: paddenstoelen en pompoensoep. De
bodems van de pannen waren weldra in zicht. Een start van een nieuwe traditie?
Troupe A’dour kijkt reikhalzend uit
naar het volgend concert op 29 januari. Zal dit ook zo in de smaak vallen?

De Ronde Venen - Cursus 47,
Kunstgeschiedenis:
Het
Heilig
Schrift (1 donderdag van 20.0022.00 uur en 1 zaterdag van 12.0014.00 uur, 24 en 26 november). Het
Catharijneconvent organiseert een
tentoonstelling over de heilige geschriften van de drie monotheïstische wereldreligies Jodendom,
christendom en islam: Tenach, Bijbel
en Koran. De zogenaamde Utrecht-

se Psalter zal worden tentoongesteld, alsmede andere fraai geïllustreerde evangelistaria, brevieren, gebedenboeken en 16e en 17e
-eeuwse Bijbels, zoals de Lievelt-bijbel en de Statenvertaling. De cursus
wordt afgesloten met een bezoek
aan de tentoonstelling. Alle informatie over de cursussen en inschrijven vindt u op de website www.
cursusproject.nl/rondevenen.htm

‘Muziekproeverij’ op de Antoniusschool:

Het smaakt naar meer!
De Hoef - Woensdag 16 november kwamen verschillende docenten van Kunst Rond de Venen naar
de Antoniusschool met hun muziekinstrument. De kinderen konden in kleine groepjes kennis maken met een instrument naar keuze
in drie workshops. Er kon gekozen
worden uit blokfluit, cello, dwarsfluit, viool, keyboard, trompet en
zang. De ochtend begon met een
gezamenlijk optreden van de docenten. Er werd een stuk van de
Zauberflöte van Mozart gespeeld.
Greetje de Haan vertolkte op grappige wijze de rol van de fluitspeler, die vogeltjes wilde vangen,
en eigenlijk ook graag meisjes of
vrouwtjes. Na dit optreden werden
de kinderen in groepjes verdeeld
en gingen achtereenvolgens naar
drie korte workshops. Veel ouders

woonden deze workshops bij en
genoten er duidelijk van! Kinderen leerden deze ochtend veel over
het instrument zelf, het materiaal
waar het van gemaakt was, maar
ook over de verschillende soorten
muziek die ermee gespeeld kon
worden. Leuk om te zien hoe aandachtig elk kind meespeelde met
de Braziliaanse muziek van de violiste! De cellist vertelde hoe hard
hij jaren studeerde om zover te komen op de cello en waarom dat uiteindelijk de moeite waard was: hij
geniet ervan dat hij de muziek van
Bach kan spelen.
Paardenhaar
Op de Antoniusschool zitten veel
paardenliefhebbers. Een van de
kinderen vroeg speciaal naar de
kleur van de snaren van paar-

denhaar van de viool: zijn dat altijd lichte haren? En altijd van de
staart? De kleuters gingen helemaal op in de zeer afwisselende
oefeningen met instrumentjes en
met de blokfluit. Op deze manier is
het leren spelen op een instrument
een feest! Dat is wat de school probeert te enthousiasmeren. Als een
van de 15 scholen landelijk is de
Antoniusschool als Vroege starter begonnen met de regeling Impuls Muziekonderwijs. Deze regeling is bedoeld om muziekonderwijs te verbeteren. Vanaf 2015 zijn
er allerlei activiteiten ondernomen
om daar handen en voeten aan te
geven. Er is een muziekdocent die
de leerkrachten coacht, ze werken
met een geweldige digitale muziek
methode. De samenwerking met
Stichting Kunst Rond de Venen,

een partner uit de omgeving, geeft
daar een extra dimensie aan. Ze
hebben zelfs samen een geweldig
concert georganiseerd waarbij alle
kinderen van de bovenbouw meededen op een echt instrument. De
taal van de muziek verstaat iedereen en is een belangrijk onderdeel
van onze Reggio filosofie waarmee
we ons onderwijs steeds interessanter maken. Ze hopen dat deze proeverij een impuls is om ook
muziekles na school te realiseren.
Aan het eind van de ochtend konden ouders informatie uitwisselen met de docenten en eventueel
komen tot het maken van een afspraak. Het was een boeiende ochtend voor iedereen, met dank aan
de inzet van de docenten Kunst
Rond de Venen. Deze muziekproeverij smaakt naar meer!
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Na bijna 10 jaar van beloftes, toezeggingen en afwijzingen

Toch geen pannenkoekenhuis
voor Van Asselen
Vinkeveen - De aanhouder wint, zo
hoor je vaak, wel de heer van Asselen uit Vinkeveen weet dat dat niet
waar is. Bijna tien jaar lang is hij bezig geweest, met diverse colleges
en raden ( want ja elke vier jaar wijzigt dat) om te komen tot de bouw
van een pannenkoekenhuis aan de
Herenweg 1 in Vinkeveen ( achter ijssalon de IJsbeer). Het heeft
hem uren en uren vergaderen gekost. Tien duizenden euro’s aan onderzoekskosten en advocaatkosten.
Slapeloze nachten. Ook onze redactie maakte het al deze jaren mee en
schreven er regelmatig over. Maar
nu zegt de wethouder keihard nee.
Hij heeft een nieuw onderzoek laten
verrichten en daaruit blijkt duidelijk, volgens de wethouder dat er te
weinig parkeergelegenheid is in de
buurt. Het zou te gevaarlijk zijn voor
gezinnen met kinderen, te weinig
voetpaden enz. Vreemd is het echter
wel, dat er de laatste tien jaar niets
is veranderd aan de voetpaden en
de parkeerruimte daar in de omgeving en in 2004 de toenmalige raad
de heer Van Asselen een bouwvergunning gaf. Toen begon voor hem
de ellende. Er kwam een bezwaarschrift van een omwonenden en de
gemeente ging daar in mee. Ook de
rechter ging erin mee, “ zij het wel
met het rapport wat de gemeente heeft laten maken als leidraad
en dat rapport klopt niet”, aldus een
nog steeds strijdbare Van Asselen.
“ Ik heb een rapport laten opstellen
door een ander, ook gerenommeerd
bureau, en daaruit komen hele andere cijfers. Daaruit blijkt dat er best
een pannenkoekenhuis kan daar.
Maar dit college wil het gewoon niet
en helaas gaat blijkbaar de meer-

derheid van deze zittende raad, mee
met het college”.

Feiten
Tijdens de laatste commissiebijeenkomst waarbij deze zaak werd besproken had de heer Van Asselen
nog eens alle feiten op een rijtje gezet:
“De uitspraak van de rechtbank op
22 maart 2016 was een uitspraak
over de gevoerde procedure, niet
inhoudelijk of er nu wel of niet voldoende parkeerruimte is voor de
bouwaanvraag van het pannenkoekenhuis op Herenweg 1a te Vinkeveen. Achteraf blijkt dat het college haar afwijzend besluit heeft genomen op grond van de conclusie
van het Goudappel Coffeng rapport
dat inhoudelijk, aldus de heer Beusekom van GC mede is gebaseerd
op de eigen inbreng van het college en afwijkt van het tijdens de aanvraagprocedure gevolgde beleid.
Onderstaande feitelijkheden, zijn,
voorafgaande aan de uitspraak
van de rechter daardoor buiten beschouwing gebleven waardoor er
een heel ander beeld ontstaat van
de werkelijkheid.
Die feiten zijn als volgt:
In de reactie op de tijdens de aanvraagprocedure ingediende bezwaren heeft de gemeente alle bezwaren, inclusief die van het parkeren,
ongegrond verklaard. FEIT.
De gemeente heeft in diezelfde reactie aangegeven dat er voor een
restaurant verder verwijderd van
de locatie geparkeerd mag worden.
FEIT.
Uit het parkeeronderzoeksrapport
dat de gemeente heeft laten maken

Cursussen bij de Paraplu
Vuurwerkangst bij honden.
Curscode TH 1560.
Maandag 28 november van 20.00
tot 22.00 uur. Docente: Marlene Lok
van Hondenschool Catootje.Kosten
9,00
Kerstworkshop elandpaneel
schilderen.
Cursuscode WS1511.
Tijdens deze avond geven we een

nieuw houten paneel eerst een oude verweerde uitstraling, om er
daarna een prachtige eland op te
schilderen. Om het geheel af te
maken, kleden we het paneel nog
aan met berkenschijven en geven
het een echte kerstgroet mee. De
kleurkeuzes zijn natuurlijk helemaal aan jou! Datum: donderdag
15 december 2016 van 19:00-22:30

door GOUDAPPEL COFFENG blijkt
dat de gemeente deze eerder aangenomen conclusies niet in het GCrapport heeft meegenomen. Met
name wordt er afgeweken van de
locatie-situering en de loopafstand
tot de parkeerplaats. FEIT.
De CROW-richtlijnen geven aan
dat voor een restaurant tot 225 meter geparkeerd mag worden en dat
dit een landelijk toegepaste norm
is. In het GC-rapport mag tot maximaal 100 m loopafstand geparkeerd
worden, omdat er geen voetpad zou
zijn. FEIT.
De stelling dat dat moet vanwege
het ontbreken van voetpaden is onterecht. De hele Herenweg is voorzien van voetpaden. FEIT.
Door af te wijken van de eerder
aanvaardbaar geachte loopafstanden en een incorrecte weergave
van de beschikbaarheid van voetpaden leidt het GC-rapport tot de
conclusie dat er onvoldoende ruimte is om aan de parkeervraag te voldoen. FEIT.
De rechter acht het correct dat de
gemeente haar eigen inbreng mag
hebben en heeft inhoudelijk geen
enkele uitspraak over wel of niet
voldoende parkeerruimte gedaan.
De gemeente had dus de mogelijkheid om een ander en op de feiten
afgestemd onderzoek te laten doen.
FEIT.
1/2
Om een andere procedurele reden
heeft de rechter het besluit van de
gemeente vernietigd, maar gelijktijdig bepaald dat er niet opnieuw een
besluit behoeft te worden genomen
en dat de rechtsgevolgen van het
vernietigde besluit wel in stand blijuur. Docent: Ingrid Hagenaars Kosten: 12,00. Materiaalkosten 30,00,
betalen aan de docent.
Waxinelichtje van Keramiek.
Cursuscode WS1518.
Datum: zaterdag 17 december 2016
van 10:00-12:30 uur. Docent: Martina Dielen.
Basiscursus Zentangle.
Cursuscode WS1557.
Woensdag 14 en 21 december
2016 van 19:30-22:00 uur Docente is Maria Vendrik. Kosten: 18,00

ven namelijk, het intrekken van de
bouwvergunning.
Op grond van deze FEITEN verzoek
ik de raad om stappen te ondernemen bij het college tot het opnieuw
nemen van een beslissing op bezwaar maar dan met een eigen inbreng die voldoet aan de conclusies die golden tijdens de bouwaanvraagprocedure en die men recentelijk ook heeft toegepast voor een
ander restaurant.
Als de hiervoor genoemde feiten u
aanspreken dan mag er ook gehoor
gegeven worden aan de opmerking
tijdens de algemene beschouwingen in september j.l. van de heer
Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van
de VVD in de tweede kamer aan
een tweede kamerlid: “u mag een
eigen mening hebben maar niet
over feiten”.
Bij toepassing van de conclusie
van het parkeeronderzoek van Ir Sj.
Stienstra Adviesbureau voor stedelijk verkeer wordt aan alle CROWadviezen voldaan en wordt er niet
afgeweken van de door de gemeente vastgestelde conclusies bij het
verlenen van de bouwvergunning.
Gebaseerd op bovengenoemde feiten acht ik het zeer aanvaardbaar
dat de gemeente opnieuw een beslissing op bezwaar neemt waarbij
het STIENSTRA-rapport ruim voldoende onderbouwing biedt voor
het te nemen besluit.”, aldus Van Asselen in de commissiebijeenkomst.
De aanwezige raadsleden hoorde
het aan maar gingen er niet echt
op in. Wel opvallend was het dat de
fracties van de VVD, die al die jaren toch vonden dat het pannenkoekenhuis er moest kunnen komen, nu opeens tegen blijkt te zijn.
Het CDA was vanaf het begin al tegenstander. Maar voorstanders waren en zijn: : CH/SGP, D66, Lijst 8
Kernen, PvdA-GL-LS. Ook nu staan
zij er nog positief tegenover.
Maar Ronde Venen Belang en de
VVD waren voorheen ook voorstander. Nu echter tegen? Dus de gehele coalitie tegen, dan kun je het vergeten. Zij hebben de meerderheid.
vermeerderd met materiaalkosten
5,00.
Inschrijven
Voor meer in lichtingen en of aanmelden kan rechtstreeks op de
website www.stichtingparaplu.nl
of kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan worden
gedownload op de website www.
stichtingparaplu.nl Of afgehaald en
ingeleverd bij de “Paraplu”, Pieter
Joostenlaan 28 te Wilnis.

Koetjes en kalfjes
Waar ik in het verleden negatief
was over de rol van de NTR en het
Sinterklaas journaal, moet ik zeggen dat de ogen zijn open gegaan bij de makers. Ik verwacht
dat ze wel wat slapeloze nachten hebben gehad hoe dit best
bekeken kinderprogramma met
als klapstuk de intocht, vorm zou
moeten krijgen. Waar RTL zich
niets aantrekt van publieke opinie en gewoon keihard een keuze (van de minderheid) oplegt,
heeft de NTR de afgelopen jaren
geleerd dat dit contraproductief
is. Dat er verandering op komst
is, daar kan (op een klein extreem
groepje na), niemand meer omheen. Een grote meerderheid
is tegen de drastische verandering van het Sinterklaasfeest,
maar dan vooral Zwarte Piet. Het
gaat het grootste deel van de tegenstanders waarschijnlijk niet
om de kleur maar om het symptoom verandering, het opleggen
van een mening. Het disrespect
door niet naar de mening van
de meerderheid te luisteren in
een democratie. Nu kan een minderheid natuurlijk gelijk hebben,
maar dan kan je dit niet zomaar
afdwingen en opleggen zonder
rekening te houden met de gevoelens van anderen. Hetzelfde
gaat natuurlijk op voor de andere kant.
De harde kern van de antieke Pieten campagne gaat het niet om
de figuur Piet, of het Sinterklaasfeest, dit zijn zure mensen die dit
aangrijpen om alle negatieve zaken in hun leven buiten zichzelf
te plaatsen. Het is natuurlijk makkelijk om alles wat mis gaat neer
te leggen bij de VOC en de blanke Nederlander die zich moet
schamen. Net als de groep die

Gezellige nachtdrukte bij
boekhandel Mondria
Mijdrecht - Precies om middernacht
( vrijdag op zaterdag) ging de deur
open bij boekhandel Mondria en
kon het nieuwste Harry Potter boek
worden gekocht. Ruim negen jaar
geleden verschijn het laatste boek
en dan toch weer een nieuw boek.
Het liep geen storm, maar het was
gezellig druk en er werden heel
wat boeken verkocht.
Nelie en haar ‘dames’ waren
weer geheel in stijl gekleed,
een deel van de winkel was in
Harry Potter stijl, er was een
hapje en een drankje, kortom
het was een gezellig feestje.

alle negatieve zaken bij de niet
blanke christelijke Nederlanders
leggen. Die mensen roepen voornamelijk woede bij me op, door
de respectloze manier waarop ze
te werk gaan en een kinderfeest
proberen te vergallen. (gaat op
voor beide kampen). Nu is het
voor een kaaskop als ik niet voor
te stellen hoe het voelt voor donkere Nederlanders tijdens de Sinterklaas tijd. Vroeger dacht ik
daar ook niet over na, heb ook
nooit de associatie gemaakt naar
negroïde mensen. Want die geven niet af en Piet wel! Maar die
gevoelens zijn er. Wat betekend
dat daar iets aan gedaan moet
worden, want dit gaat niet over
het wegnemen van een traditie,
maar het verbreden van de traditie. Zorgen dat iedereen er van
kan genieten zonder zich er naar
bij te voelen. Dit moet echter wel
respectvol gaan naar de traditionele Nederlanders die bang zijn
hun cultuur te verliezen omdat
alles te snel gaat. Ik denk dat de
NTR dat nu goed doet. Ze krijgen denk ik van beide kanten
commentaar, wat betekend dat
ze netjes in het midden zitten.
De NTR heeft alle soorten Pieten
tussen de zwarte neer gezet. Van
roet, regenboog, witte tot smink
pieten in de vorm van agenten.
Een sneer dat er zoveel politie
op de been moest zijn tijdens dit
kinderfeestje? Ik hoop dat dit nu
snel achter de rug is en het kinderfeest weer loskomt van de extremisten voordat de Sint, Pieten,
met pakjes boot en al op zee verdwijnen, waarna de extremisten
weer een ander ander slachtoffer
zoeken. JWK
JWK

IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.
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Brass & Swing concert
De Ronde Venen - Op zaterdagavond 26 november verzorgt Brassband Concordia een heerlijk avondje uit voor u in de Boei, Kerklaan 32
in Vinkeveen. Onder leiding van onze nieuwe dirigent Thomas Eveleens
zal Brassband Concordia een heel
afwisselend programma ten gehore brengen. Vanaf het begin van het
concert kunt u op het puntje van
uw stoel gaan zitten door te luisteren naar het swingende nummer
‘Jazzimut,’ waar het vuurwerk vanaf
spat, gevolgd door het mooie ‘Oregon’.Daarna speelt Concordia voor u
‘Pirates of the Caribbean’ een medley van bekende tunes uit de gelijkmakende films, die een mooi voorproefje geven op de binnenkort uitkomende nieuwe Pirates of the Caribbean- film. Hierna kunt u even tot
rust komen door te luisteren naar
‘Crimson Tide’, de themasong geschreven door Hans Zimmer, uit de
gelijknamige film, dat eindigt met
het prachtige koraal,’ Eternal father strong to save’. Hierna kunt u
luisteren naar ‘Lord Tullamore’, een
rijk gevarieerde driedelige compositie waarin de componist zijn vi-

sie geeft op de Ierse dansmuziek.
We sluiten voor de pauze af met
een mooi verhaal: ‘Une Belle Histoire’, waarin u kunt genieten van de
heerlijke melodie, die voor de meesten onder ons wel bekend is. Na de
pauze speelt Concordia ‘Gonna Fly
Now’, de tune uit de film Rocky, gevolgd door Calling Cornwall’, waarin
mooie solo’s gespeeld worden door
Jan van Peursem (euphonium) en
Wouter Zijlman ( solo-cornet). Daarna gaan we even terug in de tijd met
‘That’s the way I like Em’, een heerlijk swingend nummer waarin de
melodieën van That’s the way i like
it, Boogie Down, One day I fly away,
Fantasy en Street Life te horen zijn.
Het concert wordt vervolgd met de
concertmars ‘Arsenal’ gecomponeerd door Jan van Roost. Hierna
volgt ‘The Pink Panther’, waarin de
trombones in het begin de melodie vertolken. Concordia zal dit concert eindigen met ‘The Final Countdown’. De prijs voor dit concert is
voor kinderen tot 16 jaar en donateurs slechts 5,00 en voor volwassenen 10,00. Kaarten zijn te koop bij
de leden of aan de kassa.

Vrijeschoolonderwijs
onder de loep
Regio - Hoe ziet een dag op de
vrijeschool er uit? Die vraag wordt
beantwoord op 30 november tijdens de informatie-avond van de
op te richten Basisschool voor Vrijeschoolonderwijs Het Groene Hart in
de omgeving Wilnis/Mijdrecht/Uithoorn. Werd de vorige keer het kleuteronderwijs extra belicht, nu wordt
dieper ingegaan op de schooltijd
vanaf het kleuter-zijn. Lieke Hobus,
schoolleider op de Geert Grooteschool in Amsterdam zal interactief
met het publiek de avond invulling

geven en daarin is ook ruimte voor
een praktisch aspect. Aan het eind
van de avond heeft het publiek een
perfect en inspirerend beeld van
vrijeschoolonderwijs.
Informatieavond op 30 november in de bibliotheek van Mijdrecht, dr. J. Van der
Haarlaan 8, Mijdrecht. Inloop 19.45,
start 20.00 uur. De kabouterwandeling die op 20 november plaats zou
vinden is wegens het slechte weer
verplaatst naar zondag 27 november, start 10.00 uur. Alle ouders &
kinderen welkom.

Proosdijlanden heeft
nieuwe voorzitter
De Ronde Venen - Op de algemene ledenvergadering van 17 november jl. hebben de leden van de historische vereniging De Proosdijlanden
een nieuwe voorzitter benoemd. Aftredend voorzitter Jaap Meulstee
gaat zijn vizier binnen het bestuur
vooral richten op het kwartaalblad
De Proosdijkoerier. Voor de opengevallen vacature is de heer Rob
Blans (Mijdrecht) bereid gevonden
om de voorzittershamer over te nemen. Rob Blans is 68 jaar, getrouwd
en heeft vier kinderen en vier klein-

kinderen. Hij studeerde geodesie
in Delft, alwaar zijn belangstelling
voor het maken van kaarten is gewekt. Na zijn afstuderen en de vervulling van de dienstplicht als terreinmeetofficier (weer kaarten)
werkte hij gedurende 41 jaar in de
ICT, van programmeur tot lid van
de Raad van Bestuur van CMG (nu
CGI). Als vrijwilliger heeft Rob gedurende ruim 40 jaar allerlei bestuursfuncties vervuld bij Scouting
Nederland, voornamelijk op gewestelijk en landelijk niveau. Van 2006

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

EU-Schoolfruit gestart op
de Schakel
Vinkeveen - Met het uitdelen van
appels, mandarijnen en peren is
op basisschool de Schakel het EUSchoolfruit programma van start gegaan. Een Europees programma dat
gericht is op het stimuleren van gezond eten. Twintig weken lang ontvangt de Schakel drie dagen per
week gratis groenten en fruit als tussendoortje voor alle leerlingen. Aan
het programma zijn ook verschillende schoolfruitlessen gekoppeld,
waaronder het doen van proefjes
en lessen via het digibord. Zo leren
de kinderen gezamenlijk en spelenderwijs om verschillende soorten
groenten en fruit te eten. Dat is niet
alleen gezond, maar ook heel gezellig! EU-Schoolfruit is een Europees
voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. “Natuurlijk stimuleren we ouders en kinderen altijd om gezonde tussendoortjes mee
te nemen. Met dit programma helpen we als school een handje mee
om kinderen gezonder te leren eten.
Er wordt een heel breed gevarieerd

aanbod aan groenten en fruit geleverd. Het zijn niet alleen appels en
peren, de kinderen maken ook kennis met wat meer bijzonder fruit. De
pomelo was voor de meeste kinderen bijvoorbeeld een “raar ding”.
Maar zien eten doet eten, we merken in de klas echt dat het werkt.
Samen proberen de kinderen sneller
iets nieuws of onbekends uit,” vertelt Petra Eindhoven, directeur van
de Schakel. “Voor ouders is het ook
fijn dat de kinderen op 3 vaste dagen op school iets gezonds krijgen,
zij hoeven dan niets mee te geven.”
De Schakel doet al een aantal jaar
mee aan EU-Schoolfruit. “Het was
de afgelopen jaren een succes, we
zijn dan ook heel blij dat we dit
schooljaar weer mee konden doen.
Doelstelling is natuurlijk om het gezonde tussendoortje na afloop van
het programma voort te zetten, met
eigen gezonde hapjes van de kinderen.” Voorlopig genieten de leerlingen nog van de gezonde traktaties
op school, EU-Schoolfruit loopt nog
tot en met half april 2017.

tot 2014 was hij lid van de gemeenteraad van De Ronde Venen. Rob
heeft altijd veel belangstelling gehad voor geschiedenis en gaat zich
daar nu verder in verdiepen binnen
de Historische Vereniging De Proosdijlanden. Na zijn benoeming sprak
Blans zijn dank uit voor het gestelde vertrouwen en benadrukte nog
eens dat het werken met de regionale geschiedenis een interessante en uitdagende bezigheid is, die
hij met veel plezier uitoefent. Meer
informatie over De Proosdijlanden
vindt u op www.proosdijlanden.nl

Tingelende hangsnorren
in het riet
In onze tuin zijn elke herfst en
winter 2 roodborstjes. Zijn het dezelfde als vorig jaar? Waarschijnlijk niet, oud worden ze niet. Komen ze inderdaad uit Scandinavië naar ons land? Dat moet
haast wel, want roodborstjes zijn
het liefst in het bos. Maar als de
Scandinavische naar ons land komen zijn alle plaatsen in het bos
al bezet. Dus dan is onze tuin een
alternatief denk ik. En dat is leuk.
Wat we ook buiten doen, ze hippen mee en kijken precies wat
er gebeurt. Logisch, want elke schop in de grond betekent
de kans op een worm. Wij zorgen natuurlijk voor vogelvoer. De
roodborsten delen dat in vrede
met vele andere vogels: de koolmees, de putter, groenling, boomkruiper, spreeuw, waterkip, vink,
staartmees, merel, specht, welke vogel niet. Nooit ruzie. Maar
o wee als er één roodborst achter de hooiberg vliegt waar de ander ook wil vliegen. Of erger nog:
op dezelfde voedertafel gaat zitten. Er volgt een keihard gevecht.
Nooit zal een roodborst een koolmees aanvallen, maar een andere
roodborst wordt genadeloos aangevallen en verwond. Wij maken
een tweede voedertafel. Op elke

tafel zien we nu regelmatig een
roodborst. Wij kunnen de twee
niet goed uit elkaar houden natuurlijk. Maar we denken dat het
steeds dezelfde is die op de tafel bij de appelboom zit en ook
steeds dezelfde die op de tafel
voor ons raam zit. Die roodborst
kijkt vaak nieuwsgierig naar binnen. En schrikt niet van ons als
wij door de kamer lopen. Langzaam wordt het ons duidelijk: er
loopt een denkbeeldige lijn door
onze tuin, van de hooiberg naar
het water. Aan de ene kant van
de lijn is het territorium van roodborst 1, aan de andere kant van
roodborst 2. Sommigen zeggen
dat de roodborst een territorium
heeft van wel 1 hectare, dus het
is een wonder dat die grens precies door onze tuin loopt! Sinds
we twee voedertafels hebben is
het meestal roodborstvrede. Behalve als één van de twee te dicht
bij de territoriumgrens komt. Dan
is de ander direct in de buurt en
volgt er een robbertje luchtvechten. Haat tussen roodborsten is
iets voor de winter, liefde voor het
voorjaar. Maar dan vast niet tussen roodborst 1 en 2.
Catherine

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Veel Pietenplezier bij
winkelcentrum Amstelplein
Regio - Wat een plezier had jong en oud bij winkelcentrum
Amstelplein. Een achttal zwarte Pieten vermaakte daar de
hele boel en vooral de kinderen. Er werd gedanst, gezongen, gestoeid, gesprongen in het springkussen. Je kon wor-

den geschminkt en er waren natuurlijk overheerlijke pepernoten. Voor meer foto’s zie de Nieuwe Meerbode woensdag
23 november. En volgende week zaterdag is het weer Pietenfestijn bij Amstelplein en wel tussen 11.00 en 15.00 uur.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Topper in de 1e divisie
De Ronde Venen - Afgelopen
week stond er in de 1e divisie een
echte topper op het programma.
De nummer een tegen de nummer
twee. Beide teams zijn goed in vorm
maar kunnen zij dat ook in een topper waarmaken? Dan komt niet alleen de techniek om de hoek kijken
maar misschien nog wel belangrijker is of je, en hoe, je met de druk
om kunt gaan. Verliezen mag je niet
maar winnen is eigenlijk wel noodzaak. Hoe speel je jouw partij dan en
wat doet je tegenstander? Makkelijk op papier gezet maar als je aan
de biljarttafel staat zijn dat de zaken die door je hoofd spelen en dat
moet eigenlijk niet want dat heeft
weer invloed op je spel. Leuk spel
toch biljarten!
1e divisie
Hoe verliep de wedstrijd tussen Lutis/de Springbok en de Kuiper/Stee
Inn dan? Donny Beets (Lutis) begon niet goed door van Michael
de Kuiper (de Kuiper) te verkiezen.
Alan Knightly (Lutis) zette dat recht
door zijn partij van Martien Heijman
(de Kuiper) te winnen. Henk Doornekamp (Lutis) trok die lijn door en
won van Nico Koster (de Kuiper).
In de laatste partij, John Beets (Lutis) tegen Kees de Zwart (de Kuiper) bleef het tot het eind spannend.
John stond het overgrote deel van
de partij aan kop maar zag aan het
einde Kees voorbij komen en verloor
alsnog de partij. Dat de teams dicht
bij elkaar liggen blijkt wel uit de uitslag, 38-39 en daarmee komt de
Kuiper slecht een enkel puntje dichterbij de koploper.

nummer 3 tegen de nummer 6. De
nummer 3 blijft de top goed volgen
door ook deze wedstrijd met 43-34
naar zich toe te trekken. De Biljartmakers zakken door dit verlies een
plaatsje.
Koploper
Koploper de Kromme Mijdrecht 2
ontving Stieva/Aalsmeer. Dat ging
de koploper niet makkelijk af. Stieva bood flink tegenstand, won twee
partijen en zorgde daarmee voor
een 35-35 gelijkspel. De Springbok
1 ontving de nummer drie, the Peanutbar 1. Geen gemakkelijke opgave. Tot tweemaal toe liet the Peanutbar de kans op de overwinning
liggen en daar maakte de Springbok dankbaar gebruik van. Aangezien ook de andere partijen door de
Springbok gewonnen werden was
de volle winst voor de Springbok,
48 punten, en moest the Peanutbar
het met 32 punten doen. Door deze uitslagen kruipt het in de top ook
lekker naar elkaar toe. De Kromme Mijdrecht 1 ontving ASM 1 en
haalde thuis flink uit. Alleen Miquel
van Nieuwkerk (ASM) mocht aan
de winst ruiken maar verloor, net
als zijn teamgenoten, toch de partij. Dat zijn 48 punten voor de Kromme Mijdrecht en 32 voor ASM. Van
de wedstrijd the Peanutbar 2 tegen
Bar Adelhof 2 is helaas geen uitslag
ontvangen. Met 44 caramboles in
16 beurten, de kortste partij, en een
hoogste serie van 7 (22,58%) speelden respectievelijk Evert Driehuis
(CenS) en Nico de Boer (de Springbok 1) zich deze week in de schijnwerper.

Dichterbij
DIO moest naar Bar Adelhof 1 om te
zien of zij dichterbij de top 2 kunnen
komen. Dat lukte, met drie winstpartijen en een goede score in de verliespartij kwamen zijn op 44 punten
en Bar Adelhof 1 bleef op 36 steken.
Een kleine stap richting de top maar
elke stap is er een. De Merel/Heerenlux 1 en CenS gaat het halen van
punten wat moeilijker af. Deze week
mochten zij thuis bij de Merel laten zien of dat onderling beter ging.
Niet dus. Een gelijk opgaande strijd
en met 38-37 een hele kleine winst
voor de Merel. Het verenigingsonderonsje was voor de Merel/Heerenlux 2 en Merel/Heerenlux 3. De
Merel 2 staat er in stand iets beter
voor en dat komt eigenlijk in de uitslag weer terug, 39-36. Bar Adelhof
3 speelde tegen de Biljartmakers, de

coude de namen van de uiteindelijke winnaars onthuld. Dit jaar wordt
voor de eerste keer de Sporttrainer/
Coach van het jaar gekozen. Iedereen kan een trainer/coach voordragen. De persoon moet uit de gemeente komen maar kan zijn/haar
functie of activiteit eventueel wel
buiten de gemeentegrenzen uitoefenen. Goede sportieve resultaten zijn belangrijk, maar een trainer/coach kan zich op allerlei andere manieren onderscheiden. Bijvoorbeeld door betrokkenheid bij
een team of groep of door zijn/haar
methodes. Omschrijf ook bij deze
voordracht goed waarom juist deze
persoon in aanmerking komt voor
de prijs. Zowel het formulier als de
criteria waar aan moet worden voldaan staan op www.derondevenen.
nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij Bas Bokkes via de mail
b.bokkes@derondevenen.nl

De Veenlopers organiseert clinic
De Ronde Venen - De Veenlopers gaan na de succesvolle Zilveren Turfloop door met het organiseren van een clinic en nu op weg
naar de PK Bosdijkloop in Vinkeveen, die gehouden wordt op 19 februari 2017. De 10-weekse clinic zal
starten op donderdagavond 15 december om 19.30 uur, verzamellocatie Ontspanningweg 1 Mijdrecht (zij
ingang van OptiSport) en is geschikt
voor iedereen van starters t/m ge-

Hertha O10-1 verliest in
laatste minuut
Vinkeveen - Zaterdag 19 november
stond voor het door Linders Consultancy B.V. gesponsorde team de
uitwedstrijd op het programma tegen de jongens van CJVV O10-1 in
Amersfoort. Na een sterke eerste 15
minuten waarin de voorsprong werd
gepakt was het CJVV die uiteindelijk in de laatste minuut toch de winnende goal wist te maken en Hertha verslagen achter liet op het veld.
Ondanks dat de wedstrijd 30 minuten te laat begint weet Hertha direct druk te zetten. Vooral Quin is
scherp. In de 2e minuut krijgt hij de
bal aangespeeld door Kick en mist
zijn schot nog het doel. 3 minuten
later is het echter wel raak. Quin
krijgt de bal via Loek en staat rechts
voor de goal. Hij schiet strak diagonaal in de linker kruising. Een fantastische goal en ook een terechte voorsprong voor de Herthanen.
En Hertha gaat door. Mats mist de
bal net bij een corner van Thiago en
een actie van Thiago op links beland even later in de handen van de
keeper. CJVV heeft de eerste 14 minuten nog geen kans gehad maar
komt wel steeds beter in het spel.
Door sterk verdedigingen van Julian en een blok van Raslen voorkomt
dat de mannen uit Amersfoort weten te scoren. In de 15 minuut krijgt

CJVV een vrij trap op een gevaarlijk plek. Keeper Mike zorgt dat de
muur op de juiste plek wordt gezet. De vrije trap mist doel en gaat
ruim over. Mats, die verdedigend
een uitstekende wedstrijd speelde voorkomt een paar keer dat CJVV weet te scoren. Helaas komt CJVV in de 21 minuut toch op gelijke
hoogte. Door slordigheid in de verdediging staat het ineens 1-1. De 2e
helft zit CJVV beter in de wedstrijd.
Hertha oogt wat vermoeid en is minder scherp. Ondanks dat zijn er wel
grote kansen om te scoren. Kick
sprint vanaf eigen helft alleen naar
de keeper. De bal stuitert echter te
ver van de voet waardoor de keeper
de bal kan pakken. Ook CJVV heeft
een paar grote kansen. Zo staat
in de 11 minuut Julian op de juiste plek om een goal te voorkomen.
Ook Mats red vlak voor de goal door
op tijd de bal over de zijlijn te spelen. Bram speelt in de 16 minuut de
bal over links naar voren. Via Kick
komt de bal bij Thiago die de goal
net mist. In de 24e minuut is het dan
toch CJVV die aan het langste eind
trekt. Vanuit een corner schieten ze
de 2-1 binnen. Direct erna fluit de
scheidsrechter af voor het einde van
de wedstrijd. Hertha blijft beduusd
achter en heeft onnodig verloren.

Vinkeveen - Atalante lijkt haar oude vorm weer gevonden te hebben.
Met een complete selectie werd de
nummer vier Wilhelmina geen enkele kans gegund. En in de achtervolging op de koploper konden na een
gedegen 4-0 zege vijf punten aan
het totaal worden toegevoegd.
De bezoekers uit Amersfoort kregen in de ijskoude De Boei in het
begin van de wedstrijd een enorme
draai om de oren. Iwan wist feilloos
de zwakke plekken in de passing
van Wilhelmina te vinden en in enkele minuten was het 9-0. De ballen
die wel terugkwamen werden door
goed spelverdelen van Jeroen feilloos afgemaakt. Tot 14-5 klopte alles bij de thuisploeg. Daarna sloop
er enige nonchalance in, maar met
25-18 was de eerste set snel binnen.
Fit
Sinds iedereen weer fit is groeit het
team met de week. Ondanks het
feit dat er afgelopen dinsdag niet
of nauwelijks getraind kon worden
door condens-aanslag en dus een
spekgladde vloer, waren de mannen
scherp. Met Erik weer als libero ligt
de pass beter en is het in de verdediging rustiger en georganiseerder. Ook in de tweede set weer een
ruime voorsprong en daarna een terugval. Maar een time-out bij 2119 was genoeg om de boel weer op
scherp te krijgen en de genadeklap
uit te delen. Met als hoogtepunt een
heerlijke “killblock” van Bas, 15-19.
Moeizaam
In de derde set kwam Yorick voor
Leroy, niet omdat het moest, maar
omdat het kon. Yorick is terug van

een blessure, kende vorige week
nog een moeizame start, maar was
afgelopen vrijdag weer aardig op
stoom. Het ging lange tijd gelijk op,
maar met enkele goede buitenaanvallen sloeg Yorick een beslissend
gaatje, 15-11. Wilhelmina kwam
door hard werken nog wel even terug, ook omdat in de aanval bij de
thuisploeg de echte overtuiging
ontbrak. Sven liet zien hoe het wel
moet en met een geweldige uithaal
brak hij de weerstand van de gastheren, 25-19.
Slordigheden
De vierde set kende een vergelijkbaar verloop als de voorgaande
sets. Atalante op alle fronten sterker, maar ook nog te veel topacties
afgewisseld met slordigheden. Tot
12-12 ging het gelijk op, maar de
4-0 zege kwam geen moment meer
in gevaar, 25-16.
Een mooie opsteker waarmee het
gat met de nummer drie en de rest
groter werd, maar de achterstand
op de nummer 1 gelijk bleef. Want
ook VV Utrecht won met 4-0 van de
in verval zijnde voormalige nummer
2 Prima Donna. Alhoewel nog vroeg
in het seizoen zal het gaan tussen
Utrecht en Atalante voor de eerste
plek. Zaak voor de Vinkeveners om
met name tegen de laagvliegers onnodig puntverlies te voorkomen.
En juist die lager genoteerde ploegen staan op het programma de komende weekend. Met de progressie
die het team op dit moment maakt,
mits verder blessureleed uitblijft,
moet dat echter geen probleem zijn.
Maar het blijft wel een mooie uitdaging.

Eén down en toch 100% halen
bij de Amstelbridgeclub

Voordragen voor sportverkiezingen van DRV
De Ronde Venen - De gemeente De Ronde Venen organiseert dit
jaar opnieuw de verkiezing van de
Sportman, Sportvrouw, Sportploeg
en Sporttalent van het jaar. Nieuw
is de categorie Trainer/Coach van
het jaar. De komende weken kunnen inwoners en verenigingen sporters, teams en trainer/coaches voordragen voor de verschillende categorieën. Voordragen kan tot 12 december 2016. Voordragen kan eenvoudig door het formulier digitaal in
te vullen op de gemeentelijke website, www.derondevenen.nl. Na 12
december 2016 beoordeelt een jury alle voordrachten en wordt er in
elke categorie een top drie samengesteld. Dit zijn de genomineerden.
In januari maakt de gemeente bekend welke drie personen of teams
per categorie zijn genomineerd. Op
vrijdag 27 januari 2017 worden in
het Piet Mondriaan Gebouw in Ab-

Atalante H1 wint
eenvoudig van Wilhelmina

vorderden. Er worden twee groepen gevormd nl. 5 km en 10 km/21,1
km. Deze groepen zullen door gediplomeerde trainers worden begeleid.De kosten voor deze clinic bedragen 42,50. Dit is inclusief het inschrijfgeld voor deelname aan de
PK Bosdijkloop.
Aanmelden kunt u doen op de website van de Veenlopers www.veenlopers.nl, onder: inschrijven clinic PK
Bosdijkloop.

Regio - Donderdagochtend 17 november werd door de ABC-bridgers
de vierde keer gespeeld in de tweede competitieronde. Helaas nog
steeds lastig om viertallen te formeren, omdat invallers door ziekte zijn
geveld. Maar de tijd vliegt om voor
het stilzitpaar met een krantje, koffie
en, niet te hard, babbelen.
Spel 14 in de A-lijn was voor Greet
& Henk een uitgelezen spel om het
door oost/west geboden harten
contract uit te nemen. Zij gingen
nog naar 4 schoppen. Hoewel dit
laatste contract 1 down ging, was
het een 100% score voor dit paar.
Alle andere oost/west paren mochten het 3 hartencontract (140 punten) wel spelen. Bij spel 18 werden
verschillende contracten geboden.
In noord/zuid zat een lange harten- en klaverenkaart. De bieding
was lastig door het ontbreken van
een goede stop in schoppen. (Alleen schoppenaas) Een hartencontract was meest voor de hand liggend. Twee paren durfden het toch
aan om sans te bieden. Jany & Hanny behaalden zelfs 3 sans +4 met
een score van 100%. Miep & Madelon kwamen nog in een 5 klaverencontract terecht, dat echter 1
down ging. De andere paren boden
de manche 4 harten uit en maakten
+1 of +2. Spel 10 was een leuk spel
voor Els & Alice. Zij speelden het 2
schoppencontract van Ria & Wim
gedoubleerd 4 down is 1100 punten!
In de B-lijn werd zowel bij spel 3 als
bij spel 7 een klein slem geboden.
Het bieden van 6 sans is altijd een
gedurfde stap. Helaas bij spel 3 zat
een 6 sans-contract er voor Corry &

Grace er niet in. Maar Greet & Nel
behaalde bij spel 7 wel dit mooie
sans contract. Corry & Netty boden
4 harten en behaalden +3, Henny & Lucas en Lenie & Leny deden
dit met 3 sans + 4, maar deze drie
paren boden dit groot slemcontract
niet uit. Waren zij bang voor een
goede uitkomst van de tegenpartij? Is goed mogelijk, want ook Nel &
Jos kwamen niet verder dan 3 sans
+1. Lyda & Jan waren deze ochtend weer goed op dreef. Zij werden
tweede en scoorde aan een tafel
een gemiddelde van 87,50%! Greet &
Nel moesten alleen voor Ciny & Herman onderdoen. Aan alle andere vijf
tafels behaalden zij een gemiddelde
score van boven de 60%! Bij spel 4
werd 4 schoppen + 2 gemaakt door
Lenie & Leny, terwijl de andere paren bij 4 schoppen 1 down gingen.
Tja verschillen blijven er mensen.
De uitslag van de beste drie paren:
A-lijn
1. Greet & Henk
2. Wies & Marthe
3. Aja & John
B-lijn
1. Greet & Nel
2. Lyda & Jan en
Ciny & Herman

64,38%
61,25%
55,63%
59,17%
55,42%

Bridget u graag, is de donderdagochtend een uitgelezen ochtend
om eens niet uit te slapen maar gezellig te bridgen? Wij zoeken nog
meer enthousiaste leden. Geef u op
bij onze secretaris telefoon 0297564729. Wij zijn een gezelligheidsclub en spelen in twee competitielijnen.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Soms heb je van die dagen,
dan miezert het van de regen, alles
zit tegen en bij het bridgen scoor je
pijnlijk ondermaats. Dan denk je:
was ik vandaag maar niet opgestaan, lekker in mijn bed gebleven
met een kop thee en een goed boek
of een overdosis Netflix. Het gebeurt ons allemaal wel eens in meer
of mindere mate, nu gebeurde het in
de B-lijn bij het op de laatste plaats
geëindigde paar en nee…..we gaan
dus geen namen noemen. De positieve insteek is dat het vanaf heden
eigenlijk alleen maar beter kan gaan.
Ploon Roelofsma & Marja Slinger in
de B-lijn hadden geen last van een
herfstdipje en eindigen als eerste
met 60,42%, op de tweede en derde
plaats gevolgd door Trudy Fernhout
& Cisca Goudsmit met 59,03 en Tiny
Geling & Paula Kniep met 58,68%. In

de A-lijn was de hoogste score voor
Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 57,29%. Thecla Maarschalk
& Rees van der Post werden tweede
met 55,90 % en net daaronder was
de derde plaats voor Guus Pielage & Renske Visser met 55,56%. Na
twee gespeelde zittingen van in totaal zes in deze competitieronde ziet
de top-3 in beide lijnen er als volgt
uit: in de A-lijn respectievelijk Thecla Maarschalk & Rees van der Post,
Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar, Froukje Kraaij & Anneke van
der Zeeuw; in de B-lijn Annet Roosendaal & Rini Tromp, Ria Verkerk &
Ineke van Diemen en Ploon Roelofsma & Marja Slinger. Voor informatie over Hartenvrouw kunt u terecht
bij secretaris Sandra Raadschelders
tel. 0297-569910 of mail naar Hartenvrouw2015@gmail.com

CSW bekert verder
Wilnis - In de knock-out fase van
het bekertoernooi trad CSW thuis
aan tegen derdeklasser Benschop.
De thuisploeg was duidelijk sterker,
ware het niet dat het tot ver in de
tweede helft duurde voor de cijfers
op het scorebord dat ook uitwees.
Dave Cornelissen en Menno van der
Leeden stonden in vergelijking met
de week ervoor in de basis ten koste van Kevin Blom en Maikel Pauw.
Vooral de snelle, beweeglijke en balvaardige Dave was een plaag voor
de achterhoede van Benschop. Het
was echter zijn broer Mike die het
eerste gevaar stichtte; na drie minuten slalomde hij het strafschopgebied in en ging toen iets te opzichtig naar de grond. Scheidsrechter van Dokkum trapte er niet in. Na
een kwartier spelen floot hij echter
wel voor een lichte overtreding tegen Menno van der Leeden, waarna Elroy Baas de bal vanaf 18 meter heerlijk over de muur krulde en
doelman van der Snoek verschalkte.
Een paar minuten later mocht CSW
van geluk spreken. Aanvoerder
Martijn de With schoot de bal namelijk fantastisch in de bovenhoek
vlak nadat er gefloten was voor een
overtreding. Pech voor hem en Benschop, want achteraf was dat het
enige echte doelgevaar wat de bezoekers hadden gesticht. CSW verzuimde de voorsprong in de rest van
de eerste helft uit te bouwen, ondanks een veldoverwicht en kansen voor spits Mike Cornelissen en
schaduwspits Berry Kramer.
Allang blij
Benschop was allang blij dat het bij
rust nog pas 1-0 was.
Beide teams begonnen ongewijzigd
aan de tweede helft. Binnen tien
minuten werden noodgedwongen
twee wissels toegepast. Nick van
Asselen kwam ongelukkig op zijn
rug terecht en werd vervangen door
Maikel Pauw. Bij Benschop kwam

Mike Vergouw voor de geblesseerde Roy Smorenburg. Het overwicht
van CSW bleef en er ontstonden ook
voldoende mogelijkheden, de afronding liet echter te wensen over. Sander Kunkeler, Berry Kramer en Mike
Cornelissen waren er soms (heel)
dichtbij, de scherpte ontbrak voor
dat laatste zetje in de juiste richting.
Kevin Blom verving in de 65e minuut
de iets aangeslagen Menno van der
Leeden. Zeven minuten later was
het dan eindelijk raak. Na waarschijnlijk de mooiste en snelst uitgevoerde aanval van de hele wedstrijd belandde via Elroy Baas, Sander Kunkeler en Oscar Leune de bal
voor de voeten van Mike Cornelissen, die dit keer wel besloot meteen op doel te schieten. De schuiver
was niet hard, maar verdween wel
net buiten bereik van keeper van
der Snoek in de verre hoek. Daarna
waren er nog een paar scoringskansen, waar vooral Berry Kramer liever
niet aan herinnerd wil worden. Justin Blok kwam voor de laatste tien
minuten nog in het veld voor Sander
Kunkeler, hopend dat met zijn snelheid de verdediging van Benschop
nogmaals geklopt zou kunnen worden. Het was echter Dave Cornelissen die het vonnis velde. En hoe!
Een verre uittrap van Jordy Wens
stuiterde over de verdedigers heen
en Dave nam verrassend van ongeveer 20 meter de bal in één keer op
zijn slof waarmee de 3-0 de kwalificatie beauty meekreeg. Een geweldige afsluiter van een bekerwedstrijd die niet flitsend was, maar wel
een terechte winnaar opleverde.
Opstelling CSW
Jordy Wens, Oscar Leune, Jelle van
den Bosch, Elroy Baas, Nick van Asselen, (55. Maikel Pauw), Erik Mulder, Menno van der Leeden (72. Kevin Blom), Sander Kunkeler (88. Justin Blok), Berry Kramer, Mike Cornelissen, Dave Cornelissen
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Supervlaai bij het
Theehuis Amstelplein

Wilnisse dominee staat
terecht voor blaam

Regio - Vanaf donderdag 24 november zijn er ‘supervlaaien’ te koop
bij het Theehuis op het Amstelplein.
De vlaaien kenmerken zich behalve door hun echtheid als Limburgse vlaai ook door hun aantrekkelijke prijs en die kan gerust ‘laag’ genoemd worden. “Nu het najaar volop haar intrede heeft gedaan en we
de komende maand alweer de nodige feestweken in het vooruitzicht
hebben, vonden we het tijd worden
weer eens wat nieuws over de toon-

Wilnis – ,,Schoenmaker blijf bij u
leest”. Met deze woorden berispte
de politierechter in Utrecht maandagmiddag dominee Gerda J. uit
Wilnis voor het verspreiden van
smaad.
De predikante uitte vorig jaar augustus in een ingezonden brief in
de Nieuwe Meerbode haar verontwaardiging en boosheid over
het feit dat een raadslid van Ronde Venen Belang was vrijgesproken van de verdenking van openlijke geweldpleging tegen zijn buren. De politierechter veroordeelde
J. tot een voorwaardelijk geldboete van e500,- voor smaad en laster. ,,Het is zeer kwalijk wat u gedaan heeft’’. De politierechter en de
officier van justitie waren het met
elkaar eens dat de inhoud van de
brief alle perken te buiten ging. J.
schreef in haar ingezonden brief dat
het raadslid ondanks de vrijspraak
toch alle blaam trof vanwege zijn
onwaardige gedrag. Daarmee refereerde zij aan de vechtpartij op
Nieuwjaarsnacht in 2015 tussen
de familie van het raadslid en de
naaste buren. Een vechtpartij waarbij er flink over en weer was geslagen en geschopt. Het openbaar mi-

bank te brengen. Onder de naam
Supervlaai introduceren we naast
wat we al hebben een aantal bijzonder lekkere vlaaien tegen een super
lage prijs. Dit als tegenhanger van
de vlaaien die je bij de supermarkt
kunt kopen en in verhouding vaak
van mindere kwaliteit zijn. Wij willen dus de concurrentie met de supermarkten aangaan met een beter
product om daarmee ons martaandeel te vergroten. Verder krijgt men
bij aankoop van meer vlaaien in één
keer een stapelkorting. Ideaal voor
mensen die op hun verjaardag familie en vrienden thuis en collega’s
op het werk willen trakteren op een
stuk vlaai. Ook kan men vlaaien bestellen met een eigen opdruk of foto erop. Bij ons kan men vragen hoe
dat in zijn werk gaat. Overigens blijven de bestaande luxe en mooi opgemaakte vlaaien die we al hebben,
in prijs onveranderd,” laat Theehuis
eigenaar Mark Schoorl weten. Er is
dus voor elk wat wils in de koelvitrine met een grote variëteit. Daarnaast breidt het Theehuis ook het
taartenassortiment uit met onder
andere slagroomtaart, mokkataart
etc.
Maar ook glutenvrije taarten en
vlaaien zijn dadelijk bij het Theehuis
verkrijgbaar. Bestellen via de website van Supervlaai en afhalen bij het
Theehuis kan natuurlijk ook. De huidige lunchroomactiviteiten en het
tapasaanbod blijven overigens gewoon bestaan. Daaraan veranderd
niets. Graag tot ziens bij het Theehuis!

Nieuw energieloket

Duurzaam wonen was
nog nooit zo eenvoudig
Regio - Op woensdag 23 november
2016 wordt het Regionaal Energieloket voor de regio Amsterdam en
Amstelland & Meerlanden, waaronder de gemeente De Ronde Venen,
gelanceerd. Via dit digitale platform
kunnen woningeigenaren uit De
Ronde Venen eenvoudig aan de slag
met ‘energiebesparing en duurzame
opwekking van energie’.
Regionaalenergieloket.nl
Op het energieloket kunnen inwoners kennis opdoen over energiebesparende maatregelen zoals isolatie, HR++ glas, zonnepanelen, zon-

neboilers en warmtepompen. Ook
kunnen woningeigenaren een online HuisScan doen om te bepalen
wat de beste energiebesparende
maatregelen zijn voor hun specifieke woning. Bewoners zien direct wat
de verwachte kosten en opbrengsten zijn van maatregelen zoals zonnepanelen en isolatie, inclusief mogelijkheden voor subsidies en financieringsmogelijkheden. Tegelijkertijd worden mensen via het loket
doorverwezen naar (regionale) vakbedrijven en via een reviewsysteem
kan men zien hoe andere woningeigenaren deze bedrijven beoordelen.

Argon ook in
districtsbeker onderuit
Mijdrecht - In een merkwaardige
wedstrijd in de tweede ronde van de
districtsbeker gaf Argon opnieuw
niet thuis, het kon de negatieve spiraal waarin het de laatste weken zit
niet doorbreken. In Grootebroek tegen de plaatselijke tweede klasser
Zouaven werd weliswaar gelijk gespeeld maar in de strafschoppenserie die daarna volgde werden er
twee gemist. Daardoor kan Zouaven
zich opmaken voor de derde ronde.
Gestaakt
Het was een wedstrijd waarin maar
weinig scoringskansen konden
worden genoteerd, de eerste poging was voor de thuisploeg toen na
een hoekschop werd ingekopt maar
recht in de handen van Argonkeeper Terence Manschot. Na een poging van Ian van Otterlo, die te hoog
mikte scoorde even daarna Argon
wel. Op links liet Jesse Stange verschillende verdedigers zijn hakken
zien, ging op doel af en scoorde onhoudbaar. Toch werd deze goal door
de arbiter, op aangeven van zijn assistent, afgekeurd.
Daarna zagen we weer een mogelijkheid voor Zouaven maar de bal
ging over. Een messcherpe counter
bracht even daarna de 1-0 op het
bord voor de thuisploeg. Met nog
drie minuten te spelen besloot de
scheidsrechter de spelers naar de
kleedkamer te sturen. De bliksem

ten gevolge van een naderend onweer kwam te dichtbij.
Hervatting
Na de hervatting stelde argon meteen orde op zaken, op aangeven van
Jesse van Nieuwkerk kon Ian van Otterlo in de rebound de zaak weer gelijktrekken. 1-1. Van Nieuwkerk stond
opnieuw aan de basis van het tweede
doelpunt van Argon, nu was het Todd
Acquah die de bal tegen het net joeg.
1-2. Gelijk daarna werd er van speelhelft gewisseld. Maar Argon ging
niet door met het offensief, Zouaven
mocht twee maal aanleggen op keeper Manschot maar die voorkwam
nog de gelijkmaker. En die kwam
even later wel, opnieuw een counter waarvan je het doelpunt al van
ver aan zag komen: 2-2. Daarna kregen Stange en Van Otterlo nog een
mogelijkheid maar de doelman stond
op zijn post. In de slotfase nog drie
mogelijkheden voor de thuisploeg
in korte tijd maar alle drie de pogingen gingen over het doel. Coach Loenen zette nog wel extra aanvallers in
maar het effect was nihil. Strafschoppen brachten de beslissing, Argon
miste de eerste en de laatste strafschop zodat Zouaven aan vier maal
scoren voldoende had om Argon uit
de beker te stoten. Zaterdag gaat de
bal weer rollen voor de competitie,
FC Breukelen komt op bezoek.
Foto: sportinbeeld.com

Atlantis 1 kan punten niet
in Mijdrecht houden
Mijdrecht - Het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 speelde afgelopen zaterdag hun eerste thuiswedstrijd in de zaal. Het team was
na een valse start van vorige week
gebrand om de eerste punten in
de zaal binnen te slepen. Deze
week stond Luno op het programma. Aangemoedigd door het team
van de week Atlantis C2 en het publiek begon de wedstrijd. Het begin ging gelijk op, beide ploegen
waren fel en aan elkaar gewaagd.
Luno schoot er een hoog percentage in en zo kwamen ze op voorsprong. Atlantis 1 probeerde bij te
blijven, maar helaas gingen we de

rust in met een 7 – 10 achterstand.
Na wat bemoedigende woorden van
de coach, ging Atlantis 1 weer met
goede moed de 2e helft in. Helaas
zat Atlantis 1 er niet helemaal lekker in. Door een goed verdedigend
Luno kwam Atlantis niet tot scoren.
Luno lukte dat echter wel waardoor
de voorsprong verder uitliep. Atlantis probeerde nog een paar puntjes mee te pakken maar het was helaas niet genoeg. Met een eindstand
van 14 – 20 liep Atlantis verslagen
het veld af. Publiek bedankt voor de
support, hopelijk zien we jullie volgende week weer langs de lijn tegen Huizen!

nisterie deed onderzoek naar alle
betrokkenen en concludeerde een
half jaar later dat het raadslid geen
blaam trof. De man werd vrijgesproken. J. zei woensdag zich niet
te kunnen vinden in de vrijspraak.
Van de buren had zij vernomen dat
ook het raadslid betrokken was geweest bij de vechtpartij. Daarnaast
had zij met eigen ogen het letsel
gezien dat een van de gezinsleden
had opgelopen. Door het schrijven
van het artikel was zij voor de buren opgekomen. Heel onbezonnen
en onverantwoord, aldus de politierechter. Door de vrijspraak van de
rechter in twijfel te trekken had zij
onrust gezaaid in de kleine dorpsgemeenschap. ,,U had hoor en wederhoor moeten toepassen”. Iets dat
men van haar had mogen verwachten gezien haar functie als dominee
die voor alle inwoners van een kerkgemeenschap dient op te komen.
Het raadslid had haar zelfs verzocht
met hem in gesprek te gaan. Naast
de voorwaardelijke geldboete moet
J. het raadslid een schadevergoeding betalen van e1.200,-. J. heeft
twee weken de tijd om tegen de uitspraak van de politierechter in hoger beroep te gaan.

Sinterklaas surprisekienen
Uithoorn - Voor de 45-ste keer
wordt in Buurthuis Ponderosa het
jaarlijkse Sinterklaas Surprisekienen
georganiseerd. Dit jaar op zaterdag
26 november. Sint en Piet hebben
vele kilometers afgelegd om een
mooi prijzenpakket voor u samen te
stellen en hebben ze allemaal feestelijk ingepakt. Heb je prijs: kies zelf
één van de dozen.
Daar zit een mooie prijs in, maar
wat deze prijs is, blijft een verrassing tot het einde van de kienronde. Buurthuis Ponderosa viert dit

jaar het 45-jarige bestaan en Sint en
Piet hebben daarom wat extra inkopen gedaan: na afloop van deze
kienavond gaat er niemand met lege handen naar huis!! De kosten zijn
1,00 per blaadje. Het kienen begint
om 20.00 uur, de zaal is open vanaf
19.00 uur. Iedereen is van harte welkom, maar komt u wel op tijd, want
vol is vol!
Gratis warme chocomel en speculaas staan voor u klaar! Buurthuis
Ponderosa, Plesmanlaan 27, Uithoorn

Spannend Stoelhonkbaltoernooi
Patrick Loenen neemt
beslissing: Het is mooi geweest
Mijdrecht - Niet bij iedereen even
geliefd, een conflict ging hij ook
nooit uit de weg, onbesproken was
hij evenmin, maar Patrick Loenen
bracht Argon terug in de Hoofdklasse en laat een spoor aan successen
achter nu hij besloten heeft om aan
het einde van het seizoen te stoppen als hoofdtrainer van Argon. Hij
werd in 2007 door de club benaderd, was toen jeugdtrainer bij Zwaluwen-Utrecht en in de sollicitatiegesprekken onderkenden Jan Zoutman en Peter Winters in hem al vrij
snel een Utrechtse straatcowboy
met onmiskenbare trainerspotentie
en hij maakte deze verwachtingen
meer dan waar. Hij bracht de A2 van
de 3e naar de 2e Divisie, ongekend
voor een 2e team van een amateurclub. Hij maakte de B1 kampioen en
promoveerde naar de 1e Divisie. Hij
handhaafde met de A1 2 jaar achtereen ruimschoots in de 1e Divisie tussen BVO jeugdteams van oa.
Ajax, Feyenoord en Roda JC en in
zijn laatste 3 jaren als hoofdtrainer
van Argon promoveerde hij achtereenvolgens van de 2e naar de 1e en
naar de landelijke hoofdklasse.
Had hij het behalen van het hoofdtrainerschap voorzien toen hij 9 jaar
geleden bij Argon terecht kwam is
de eerste vraag die Loenen zich gesteld ziet. De club, de uitstraling, het
sprak me enorm aan vertelt hij. Ik
zag de selectie landskampioen worden en het inspireerde me. Het leek
me geweldig hier ooit hoofdtrainer
te worden en ik heb er altijd in geloofd. Bewust van eigen kunnen en
talent heeft hij zijn weg doelgericht
uitgestippeld. Hij wist terdege welke
stappen er nodig waren om zover te
komen. Het behalen van de promotie met de A2, het kampioenschap
met de B1 en de succesvolle opvolging van Alain Hijman bij de A1 waren daarvoor cruciaal. Maar ook het
vasthouden aan zijn eigen visie en
het zich niet laten afleiden door zoals hij het noemt de randzaken en de
weerstanden. Als trainer ben ik absoluut kritisch op de mensen waarmee ik werk, maar nog kritischer
ben ik op mezelf. Loenen geeft aan
dat het door alleen die houding mogelijk is om zich te kunnen door ontwikkelen en niet dezelfde fouten te
blijven maken. Hij reflecteert daarom regelmatig met vertrouwelingen.
Sinds 5 a 6 weken is hij nadrukkelijk
gaan nadenken over zijn toekomst.
Afscheid nemen van Argon is lastig, hij heeft empathie voor de club.
10 jaar lang 3 á 4 keer in de week
naar de Hoofdweg in Mijdrecht, intensief samenwerken, je krijgt daar-

door nauwe banden met mensen
weet hij. De beslissing was dan
ook moeilijk want de club wilde wel
met me door, maar ik merk dat ik
er steeds harder aan moet trekken,
steeds meer energie en inspanningen moet leveren om de groep naar
die instelling en bereidheid te leiden
die nodig is op dit niveau. We kennen elkaar al heel lang en het wordt
tijd dat er een nieuwe man voor deze groep komt te staan. Het is mooi
geweest ! Ik ga ze missen trouwens
benadrukt hij, de jongens, de staf
waarmee ik al vele jaren close samenwerk. Het bestuur, de commissies, collega’s, supporters, iedereen, maar ik zal er blijvende vriendschappen aan overhouden en wil
met een goed gevoel deze club kunnen bezoeken.
Afgelopen dinsdag maakte Loenen het voor de training bekend
aan zijn spelers. Er werd rustig op
gereageerd en het accent werd al
snel verlegd naar de motivatie om
in de hoofdklasse te blijven. Die is
nu alleen nog maar groter, iedereen moet mee en om erin te blijven.
Tot de laatste dag moet het maximale eruit gehaald worden en dat
is haalbaar, maar commitment zal
er moeten zijn want het wordt een
pittige klus waarin het op de details
gaat aankomen. Het is ook met deze groep waar hij zijn hoogtepunt in
zijn huidige trainersloopbaan mee
beleefde. Het kampioenschap in de
eerste klasse en de geweldige beleving er omheen. Loenen beseft hoe
uniek dit was. Met een gemiddelde
leeftijd van 21 jaar, zonder spelersvergoedingen als niet favoriet in een
sterke klasse. Zijn jonge groep was
volwassen geworden door het spelen van wedstrijden met telleurstellingen en Loenen wijst op die beslissingswedstrijd het jaar daarvoor tegen CSW. Met 2-0 voorkomen, de
wedstrijd in de verlenging verliezen,
de sentimenten en dan de nacompetitie in moeten. Het verlies van die
beslissingswedstrijd was binnen de
club lange tijd een wrang pijnpunt,
maar geloof mij, het heeft ons gebracht waar we nu zijn ! Wat de toekomst gaat brengen, Loenen weet
het niet. Hij wacht het af. Er moet
iets leuks voorbij komen wil ik erin
stappen, iets waar ik mijn ambitie in
kwijt kan en een club waar potentie in zit, want hij is een winnaar, pur
sang en dat rustjaar waar hij eventueel rekening mee houdt, de kans
daarop wordt klein geacht, aldus de
kenners.
Foto: sportinbeeld.com

De Ronde Venen - Na maanden
van trainen was het eindelijk zover.
Op 18 november kon weer gestreden worden om een mooie plaats in
het achtste Kees van Ankeren toernooi. Rond 11.45 uur kwamen de
eerste deelnemers aan bij de Argon
kantine. Even was er lichte paniek
omdat de lift naar de eerste verdieping haperde. Gelukkig werd het
euvel snel verholpen en konden alle
deelnemers boven komen, waar een
prima lunch voor hen klaarstond.
Daarna werd dit jaarlijkse toernooi
geopend door mw. Alberta Schuurs,
wethouder sportzaken. De teams uit
Haarlem, Uithoorn en uit De Ronde Venen namen het tegen elkaar
op en probeerden zoveel mogelijk
punten te verzamelen. Na de pauze speelde de teams die als derde
en vierde geëindigd waren, een leuke wedstrijd tegen elkaar, net als de
nummers vijf en zes. De spannen-

de finale werd gespeeld door de Hema’s en de Bikkels. De Hema’s werden de kampioenen van deze middag. Zij kregen de Kees van Ankerentrofee en mochten ook de Wisselbeker in ontvangst nemen. Het
was een spannend en zeer gezellig toernooi wat mede dankzij een
sponsor en een groot aantal vrijwilligers mogelijk werd gemaakt. Hartelijk dank hiervoor! De teams gaan
nu even bijkomen van dit evenement, en volgende week gaan zij
weer oefenen en onderlinge wedstrijden spelen, op weg naar de volgende uitdaging. Wilt u ook eens
een gezellige en spannende stoelhonkbalmiddag meemaken?
Dat kan, u bent elke week welkom
op maandagmiddag van 14.00 tot
15.00 uur in gebouw de Schakel
in Wilnis, en op vrijdagmiddag van
14.30 tot 15.30uur in Zuiderhof in
Vinkeveen.

Klaverjassen in de Boei
Vinkeveen - Vrijdag 25 november wordt
er in dorpshuis de Boei in Vinkeveen
weer een gezellige klaverjasavond ge-

organiseerd. De inschrijving start 13.00
uur. Start kaarten 13.30 uur. De kosten
bedragen drie euro per deelnemer.

Atlantis 2 kon moeilijk op
gang komen
Mijdrecht - Het door Florist gesponsorde Atlantis 2 moest afgelopen zaterdag aantreden tegen Luno
3 uit Linschoten. Atlantis begon de
eerste 15 minuten erg matig, waardoor ze al snel met 4-1 achter stonden. Echter was dit niet de enige
keer dat Atlantis tegen een achterstand opkeek. Gedurende de gehele eerste helft lukte het Atlantis niet
om aansluiting te vinden. Door veel
persoonlijke fouten was de ruststand uiteindelijk 4-7. In de rust kregen de spelers van Atlantis 2 tips om
de achterstand om te buigen naar

een overwinning. Door een scherpe
start in de tweede helft wist Atlantis
snel het tij te keren en stond het uiteindelijk 7-7. Toen was het aan Atlantis om dit goede gevoel vast te
houden en door te pakken naar een
overwinning. Echter gaf Luno niet
op en was het een nek aan nek race.
Wie zou er met de overwinning naar
huis gaan.. Door een doorloopbal
van Melissa wist Atlantis uiteindelijk een voorsprong te pakken, 10-9.
Waarop nog een afstandsschot van
Timo en Koen volgde. De eindstand
werd bepaald op 12-11.

