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Bril verloren

per direct beschikbaar

Wilnis - Dinsdag 9 januari is
op weg van mijn werk op Hofland Mijdrecht via de therapeut in Wilnis naar mijn huisadres in Wilnis mijn computerbril uit mijn tas gevallen. In deze blauwe Gucci bril zitten glazen met de sterkte min 6.5 en
min 10. Hij zat in een driehoekige bruine koker. Hij is voor mij
onmisbaar. Heeft u hem gevonden? Graag tegen beloning terug te bezorgen: 06-41139761.

KANTOORRUIMTE
180 m2 (turn-key, eigen entree,
alle voorzieningen en parkeerplaatsen)

Op het bedrijventerrein Schinkeldijkje 16 - 18
te Aalsmeer - Amstelveen

020-6439101

Bingo bij
Hertha

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

IN DE
PROVINCIE
Meer diersoorten
langs de Kromme
Rijn en de Lek

Alle prijswinnaars van de Sportverkiezingen: vlnr Bas Bokkes (coördinator sport gemeente De Ronde Venen), wethouder Alberta Schuurs, burgemeester Maarten Divendal, Ivo Galekop, Lorena Wiebes, Tobias van Bruggen, Laure Montanus van De Willespoort en de heren van Argon Zaalvoetbal.

Winnaars Sportverkiezingen
2017 bekend
De Ronde Venen - Tijdens een
drukbezocht evenement in het Piet
Mondriaan Gebouw in Abcoude zijn
vrijdagavond 19 januari de winnaars
van de Sportverkiezingen 2017 bekendgemaakt. Ivo Galekop is verkozen tot Sportman van het jaar, Lorena Wiebes tot Sportvrouw, Tobias
van Bruggen tot Sporttalent, Argon
Zaalvoetbal tot Sportploeg en De
Willespoort uit Wilnis tot de meest
sportieve basisschool van De Ronde Venen. De bekendmaking van de
winnaars in de verschillende categorieën werd afgewisseld met sketches door de stichting Positief Coachen.
Winnaars
De bekendmaking van de winnaars
stond centraal tijdens de avond. De
titel Sportman van het jaar werd
toegekend aan autocoureur Ivo Galekop. Hij werd in 2017 Nederlands
Kampioen in een volledig zelf onder-

houden raceauto. De jury noemde
hem een bijzondere sporter in een
bijzondere sport. ,,Hij is niet alleen
op het circuit, maar ook daarbuiten
gepassioneerd bezig met de racesport.’’ Hij kreeg zijn prijs uit handen
van wethouder Alberta Schuurs. De
titel Sportvrouw werd in de wacht
gesleept door Europees kampioen
wielrennen Lorena Wiebes. ,,Een geweldige atleet’’, zei de jury, ,,die het
succes van haar jeugd voort weet te
zetten in één van Nederlands populairste sporten’’. Zij ontving de prijs
uit handen van burgemeester Maarten Divendal.
Sportploeg
De prijs voor Sportploeg van het jaar
ging naar Argon Zaalvoetbal dat in
2017 de beker won. Het team werd
door de jury omschreven als ‘bijzonder en hecht waarbij sociale aspecten en sportieve prestaties hand in
hand gaan.’’ Kickbokser Tobias van

GEZOCHT:

WERKVOORBEREIDER/
PROJECTLEIDER
Voor meer info
bel: 0297-322374
of mail: info@hulsbosbouw.nl

Erika Spil genomineerd voor
Vrouw in de Media Award
De Ronde Venen - Erika Spil, oudwethouder van De Ronde Venen en
nu wethouder in Bunnik, is geno-

mineerd voor de Vrouw In de Media Award. Spil is het afgelopen jaar
over verschillende onderwerpen

PvdA/GroenLinks:

ADVERTEREN?
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INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPMIJDRECHT@
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?

0297-581698

“Geen extra kosten maken
om geld rond te pompen”
De Ronde Venen - Vorige week
werd in deze krant geconcludeerd
dat PvdA/GroenLinks tegen terugbetaling van de precariobelasting van Vitens aan de inwoners zal
stemmen in de aanstaande raadsvergadering. Deze conclusie was
voorbarig en geeft een onjuist beeld
van het voorstel dat de fractie onlangs deed. PvdA/GroenLinks wil
voorkomen dat Vitens de precarioheffing aan de inwoners in rekening
brengt. Dan hoeft de gemeente de
inwoners ook niet te compenseren.
Fractievoorzitter Ernst Schreurs: Vitens berekent niet alleen de precariobelasting aan de inwoners door,
maar ook de bijbehorende administratieve kosten en de BTW. Indien

Bruggen werd verkozen tot Sporttalent van het jaar en kreeg zijn prijs
van Luc van Lonkhuijzen. De jury
roemde zijn inzet en doorzettingsvermogen in combinatie met de discipline en respect voor de Oosterse
vechtsport. ,,Zwarte band taekwondo op zo’n jonge leeftijd is een geweldige prestatie.’’
School
Voor het eerst werd dit jaar de prijs
uitgereikt aan de sportiefste basisschool van De Ronde Venen. Deze
prijs werd overhandigd door Ewald
van Kouwen, een van de acteurs van
Positief Coachen. De prijs werd gewonnen door De Willespoort uit Wilnis. ,,Deze school heeft sport en gezondheid hoog in het vaandel staan’’,
zei de jury. ,,Zij doen mee aan veel
sportieve projecten in de gemeente.
Ook een betrokken en een enthousiaste vakleerkracht draagt zichtbaar
bij aan de sportieve cultuur.’’
zichtbaar geweest in de media, onder andere haar pleidooi voor meer
vrouwelijke wethouders. Publiek en
mensen werkzaam in de media hebben de genomineerden voorgedragen. Uit alle inzendingen heeft een
comité van journalisten een keuze
gemaakt. Zij keken naar vrouwen
die landelijk en provinciaal op een
opvallende manier in de media zijn
gekomen en een vrouwelijk rolmodel zijn. Nu de nominaties bekend
zijn, kan er gestemd worden. Erika Spil: “Het is een enorme eer om
genomineerd te worden. Helemaal
omdat de keuze is gemaakt door
journalisten. Nu hoop ik natuurlijk
op voldoende stemmen om ook te
winnen.”
Iedereen kan stemmen. Stemmen
kan via www.vrouwindemedia.nl, tot
4 februari. Erika Spil is genomineerd
in de categorie Provincie Utrecht.
Deze Award is een initiatief van mediaplatform VIDM en Sprekersbureau Zijspreekt. Op 8 februari worden de winnaars bekend gemaakt.
de gemeente de inwoners volledig compenseert voor het door Vitens aan hen in rekening gebrachte bedrag, dan betaalt de gemeente meer uit dan er aan precariobelasting van Vitens wordt ontvangen. Er wordt dus niet alleen nutteloos geld rondgepompt, het kost
ook nog eens meer dan het oplevert. In de commissie ABZ/F heeft
PvdA/GroenLinks aangegeven dat
het haar voorkeur heeft om de belasting van Vitens niet te innen.
Een andere mogelijkheid is om Vitens vrijstelling te verlenen van betaling van de precariobelasting. Vitens heeft dan geen reden meer om
onze inwoners de extra belasting
in rekening te brengen en de gemeente hoeft geen compensatiebetalingen te doen. Zo kan voorkomen worden dat er nodeloos geld
wordt rondgepompt. De fractie zal
hiertoe bij de behandeling van het
onderwerp in de raadsvergadering van as. donderdag een voorstel doen.

NU BIJ VAN KOUWEN
€ 2.000 EXTRA INRUILWAARDE
+ € 500 GRATIS BRANDSTOF
+ € 250 GRATIS ACCESSOIRES

GEVRAAGD

Vinkeveen - Op vrijdag 26 januari wordt er weer een gezellige bingoavond georganiseerd
bij SV Hertha in Vinkeveen. In
de sfeervolle kantine wordt er
onder het genot van een hapje
en een drankje om mooie prijzen
gespeeld. De kantine is open
vanaf 19.00 uur en we starten
om 20.00 uur. Graag tot dan!

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

ook 5
van ha0+
r
welkomte

BEZORGERS/STERS

• voor De Hoef

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

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Storm richt ook in De Ronde
Venen veel schade aan
Mijdrecht – De zware storm heeft
ook in de gemeente De Ronde Venen voor de nodige ellende gezorgd.
Bomen gingen plat, grote takken
braken af, dakpannen vlogen in het
rond, een grote boom aan de Hoofdweg ging om tegen twee woningen. Zwaar getroffen werd Kippenrestaurant Kokido aan de N201 in

Mijdrecht. Het terras werd compleet
verwoest door de enorme wind. Het
was een ravage. Maar de eigenaren Hans van Veen en Gerrit Verweij gaan niet bij de pakken neerzitten.
Zij zijndezelfde middag om 16.00
uur gewoon weer open gegaan.
Even niet eten in de serre, maar in
het restaurant is plaats genoeg.

02 Nieuwe Meerbode
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

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

Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.

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

Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Dubloen 36 Mijdrecht
R. Rap, 0297-286436

INFORMATIEF

STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
DOKTERSDIENSTEN
Zorg in de thuissituatie. 7
Alle
diensten
van 24
de uur
huisartsen
dagen
per week,
per dag
worden
gedaan
vanuit de
bereikbaar,
06-51451130.
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470.
Dit geldt voor het
STICHTING RECHTSWINKEL
weekend,
en voor1,
De Rondefeestdagen
Venen: Hoofdweg
werkdagen
vanspreeku.
17.00-08.00
u. de
Mijdrecht. Het
is op
di.avonden van 19.30-20.30 u.
APOTHEEK
Apotheek
De Ronde
Venen
TYMPAAN-DE
BAAT
Kerkvaart 2,6a0297-230280.
Hoofdweg
Mijdrecht,
www.tympaan-debaat.nl
0297-285163.
Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Van Dijk Psychologenpraktijk
DIERENHULP
Behandelcentrum 06-53315557
Careyn
Dierenambulance
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
DIERENARTSEN
Ingang Kerklaan, 06-44737826
Dierenartsenpraktijk
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
SLACHTOFFERHULP
0297-293939.
0900-0101
Dierenkliniek
Amstel, Vecht &
www.slachtofferhulp.nl
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
BRANDWEER
& POLITIE
0297-263758,
www.dkavv.nl.
Brandweer 030-2404400.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Politie 0900-8844.
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146

Lezing

‘Klimaatveranderingen en
onze leefomgeving’
Regio - Op 6 februari organiseert
IVN een lezing over dit onderwerp.
Spreker is dr. Kenneth Rijsdijk, docent bij IBED, Universiteit van Amsterdam en onderzoeker naar de
rol van de mens op kwetsbare (eiland)natuur. Klimaatverandering is
de verandering van het gemiddelde weertype of klimaat over een bepaalde periode. Deze veranderingen
hebben invloed op woestijnvorming,
wetlands, overstromingen door buiten hun oevers tredende rivieren en
de grootte van ijskappen en gletsjers. Op langere termijn hebben
klimaatveranderingen ook invloed
op zeestromingen, het zeeniveau
en het zoutgehalte van het zeewater. De bijdrage van de mens hierin

is niet meer weg te denken. We zijn
niet zuinig op onze aarde. Er komen
steeds meer mensen die steeds
meer willen consumeren; alles raakt
op, zoetwater, bodems en grondstoffen. En de vervuiling maakt ons
leefgebied steeds kleiner. Maar wat
merken we er in het Groene Hart eigenlijk van? Kenneth zal zijn kennis met ons delen. Ben je benieuwd
kom op 6 februari. De lezing begint
om 20.00 uur in het NME-centrum
De Woudreus, Pieter Joostenlaan
28a in Wilnis. De zaal is open vanaf 19.45 uur. Er wordt een 'vrijwillige' bijdrage gevraagd van 2,50 euro.
Voor mee informatie: Gerda Veth, tel
0297-263656. Zie ook www.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Start van serie Bätzorgelconcerten
COLOFON
Boots apotheek Vinkeveen,sinds 1888
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan
Postadres: 2, 3447 GN
Midrethstraat
9
Woerden,
0348-427851
3641 CB
Mijdrecht
Open:
ma.
t/m vr. 08.00-17.30 u.
Tel. 0297-581698

Buiten deze tijden kan men
terecht
bij: van advertentie:
Aanleveren
Dinsdag voor 10.00 uur

Dienstapotheek
Utrecht
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Advertentieverkoop:
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
Kees Jan Koedam
030-2144583
Mobiel 06-43294163
Open: 22.00-08.00 u.
Advertentie-tarieven:
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Regio - Vrijdag 19 januari organiseerde Thamen de jaarlijkse Cultuurdag. In de 3e klas krijgen alle
leerlingen een half jaar lang, 2 uur
per week Culturele Kunstzinnige
Vorming. Het wisselen van de groepen is de gelegenheid om nog meer
te ontdekken over Kunst en Cultuur
in de breedste zin van het woord.
Leerlingen konden 2 workshops
kiezen uit een aanbod van 19, waaronder Braziliaans drummen, taart
versieren, Pop Art, tekenen met
BramBam, sieraden maken, Multi Culti koken, Maskers, Scrap Heap
challenge, theater, Fonoscoop bouwen enz enz. De workshops vonden

plaats in gymzaal, keuken, en lokalen. En ook in en om het Skills Lab
bruiste het van activiteit. Leerlingen leren op deze manier ontdekken waar ze goed in zijn en/of waar
ze plezier in hebben. Even een dagje
zonder boeken. Ook voor docenten
is het een kans om eens een ander
talent te laten zien. De docent Nederlands blijkt heel goed te kunnen
dansen en de docent Verzorging organiseert met medewerking van
DUO PLANT een workshop bloemschikken! De leerlingen gingen tevreden naar huis met een professionele tekening, een hip schilderij, bloemstuk of een prachtig versierd taartje!

COLOFON

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent:
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

OPLAGE: 15.800
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Dichte mist maakt ons rumoerige land stil. De natuur wordt
een schim, verdwijnt en verschijnt weer. Mist maakt de wereld klein en intiem. Wat is mist?
Het zijn waterdruppels die zweven in de lucht als aerosol: een
mengsel van vloeistofdruppels
in een gas. Dit gebeurt door afkoeling van heel vochtige lucht
of door vermenging van zeer
koude en warme vochtige lucht.
Mist: het zijn wolken boven de
grond. Mist ontstaat vaak rond
zonsopkomst of zonsondergang
en heel vaak in de buurt van water. Zoals de Eskimo’s heel veel
verschillende soorten sneeuw
benoemen zo hebben wij heel
veel soorten mist: grondmist,
mistbanken, stralingsmist, slootmist, zeemist, regenmist, ijsmist
(van ijskristallen in de lucht), industriële mist. Mist kan het hele jaar voorkomen maar toch
het meest in het najaar en in de
winter vooral als er minder wind

staat. Minder daglengte en minder zon dragen dan ruim bij aan
de mistvorming. Er treden bij
mist grote regionale verschillen
op. Iedereen zal het wel ervaren hebben; loop of fiets je in de
dichte mist dan zie je geen hand
voor ogen; opeens sta je weer in
het volle licht en is het helder.
Even later zit je weer in dichte
mist. Op autowegen is minder
mist door de warmte van de auto’s en de luchtwervelingen die
door het verkeer worden veroorzaakt. Stralingsmist komt het
meest voor. Het ontstaat door
het afkoelen van het landoppervlak in de nacht. En dan vooral
tijdens de lange nachten in de
winter. Warmte lost de mist op.
Ga ook eens de mist in. Wandelen in de mist is mooi en mysterieus. Het is stilte en het is verrassend. Do
Nel Bouwhuijzen
IVN-natuurgids

Thamen Cultuurdag: tijd
om te ontdekken
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Stilte van de mist

Opel ADAM R2 raceauto
bij Van Kouwen Opel!
Regio - Van Kouwen Opel heeft dit
jaar een spectaculaire verrassing
tijdens The Big Event! Kom naar de
Opel vestiging in Amsterdam Zuidoost en maak kans op een rit met
rallycoureur Timo van der Marel in
de Opel ADAM R2! Om mee te doen
komt u van 22 januari t/m 10 februari naar de showroom van Van Kouwen Opel in Amsterdam Zuidoost.
Daar staat de ADAM R2. Laat uw
gegevens achter d.m.v. het deelnameformulier en wordt één van de
3 winnaars van een spectaculaire
ronde over een racecircuit naast Timo in de ADAM R2! The Big Event
is van 29 januari t/m 3 februari. The

Big Event is een terugkerend inruilspektakel waarbij u 2000,- euro
meer inruil voor uw auto ontvangt,
500,- euro gratis brandstof en 250,euro gratis accessoires bij aankoop
van een nieuwe Opel. Dit aanbod
is alleen geldig van 29 januari t/m
3 februari bij alle Opel vestigingen
van Van Kouwen in Amsterdam en
Aalsmeer. Van Kouwen Opel vestigingen zijn geopend van maandag
t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur en
op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
In Amsterdam Zuidoost bent u ook
op zondag welkom van 11.00 tot
16.00 uur. Meer informatie vindt u
op www.vankouwen.nl.

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

GEEN KRANT?

0297-581698

Zondag live muziek bij
Drinken en Zo
Regio – Café Drinken & Zo onderscheid zich van de meeste café’s Bij Drinken & Zo hebben ze
24 soorten speciaal bier, waarvan
6 op de tap. En heel belangrijk: het
bier wordt goed getapt! Er zijn 6 uitstekende wijnen, per glas, of per
fles. ’n Kleine kaart, met o.a.’n hele goede biefstuk, hamburger of saté. Géén Nederlandstalige zangers
maar de 60-70-en 80 jaren muziek! Regelmatig optredende bands
met lekkere Rock, Blues of Soul!
Zoals komende zondag 28 januari, dan treedt Big Monti Amundson
(U.S.A.) met zijn band op! Dit mag
je niet missen! Aanvang 16.00 uur,
tot ong. 20.00 uur! Iedereen moet

maandag weer werken dus het
wordt niet laat. Monti Amundson oftewel Big Monti doet bij blueskenners die de jaren 90 hebben meegemaakt zeker een belletje rinkelen.
Met The Blubinos bracht de Amerikaanse gitarist en zanger, succesvolle albums als The Mean Eighteen (1991) en I See Trouble (1996)
uit. Het leverde hem vergelijkingen
op met Stevie Ray Vaughan en Johnny Winter. Ondanks dat Big Monti niet het zelfde commerciële succes behaalde als bovengenoemde
legendes bouwde hij wel een stevige live reputatie op in de VS en Europa. Kortom dit is wat Café Drinken
& Zo is! Een café met indentiteit!
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gevraagd om ons te helpen en die
hebben het voortreffelijk opgepakt.
Echt een compliment waard. De betaling van de boodschappen verliep langs een bijzondere weg. Erik
heeft het voor ons voorgeschoten
en wij hebben het weer op zijn rekening overgemaakt. Dat was tevens een vertrouwenszaak.” Jumbo
Vinkeveen heeft tot en met vrijdag 5
januari de boodschappen gebracht
bij Ron en Conny in de Mijdrechtse
wijk Molenland.

Unieke service van Jumbo
Vinkeveen aan ziek stel
Mijdrecht - Ron Boersma (52) en
zijn partner Conny Versteeg (47)
zijn Jumbo Vinkeveen erg dankbaar
voor de hulp die zij van de super
kortgeleden hebben gekregen. Vorig jaar waren beide door een zware operatie acht weken uitgeschakeld. Naast alle andere lichamelijke activiteiten was ook boodschappen doen er niet bij. Omdat zij voordien regelmatig hun inkopen deden bij de Jumbo in Vinkeveen,
vroegen zij aan bedrijfsleider Erik
Post of het mogelijk was de boodschappen online te bestellen en die
dan aan huis te laten bezorgen. Dat
bleek voor adressen buiten Vinkeveen (op dat moment) niet gebruikelijk en hoe zat het met de betaling? Maar na overleg met eigenaar
Vincent Schuijt kwam het toch in or-

de en werd voor een en ander een
oplossing gevonden. Ron en Conny
zijn nu weer op de been en waren
er erg mee geholpen. Zij wilden aan
deze service toch graag bekendheid
geven met de overhandiging van
een toepasselijke doos ‘Merci’ aan
bedrijfsleider Erik Post.
Best niertje
“Ik ben al vanaf zijn 20ste nierpatiënt en was vorig jaar veroordeeld tot nierdialyse,” vertelt Ron.
“Maar daar word je bepaald niet
vrolijk van. Bovendien is het niet
zo dat je op bestelling een donornier kunt krijgen en dan moet dat
ook nog een match met mij hebben.
Het bleek dat mijn partner Conny
niet alleen bereid was een nier van
haar af te staan aan mij, maar dat

dit ook nog een match was. Zij heeft
mij in feite een nieuw leven gegeven, ook al omdat blijkt dat de nier
goed zijn best doet in mijn lichaam.”
Dat betekende wel twee zware operaties voor hun beiden. “Het is de
moeite waard geweest want de
nier nam de functies bij Ron meteen over en dat moet je ook maar
afwachten. Ron heeft een best niertje gehad want het ziet er bij hem in
doen en laten toch gezond uit, waar
of niet,” vult Conny olijk aan die zelf
ook al weer opkrabbelt. De operaties vonden plaats op 16 november
vorig jaar waarna Ron en Conny weken uit de running waren. Familieleden deden al heel veel voor ons en
die wilden we niet opzadelen met
ook nog eens boodschappen doen.
Toen hebben we Jumbo Vinkeveen

Voorschieten
“Na de vraag van Ron moesten we
daar intern wel even over praten,”
vult Erik Post aan die overigens pas
korte tijd werkzaam is bij de Jumbo Vinkeveen, maar op een bijzondere en gepassioneerde manier invulling aan zijn functie geeft. “Inderdaad bezorgen we nog niet buiten
Vinkeveen en verder hebben we ook
geen mobiel pinapparaat. Maar besloten het toen wel te doen waarbij
ik steeds het bedrag voor de boodschappen heb betaald door dit voor
te schieten. Dat heb ik steeds keurig
van Ron teruggekregen.” Intussen
doen Ron en Conny al weer zelfstandig de nodige boodschappen,
maar in porties omdat zware tassen
dragen nog niet aan de orde is. Ron
is een blij mens en het gaat met zijn
gezondheid zodanig de goede kant
uit dat hij met ingang van 5 februari
dagelijks weer twee uurtjes aan de
slag gaat met zijn werk bij stichting
Ons Tweede Thuis met locaties in
Uithoorn, De Kwakel en de gemeente Haarlemmermeer. Conny is minstens zo vrolijk van aard maar richt
zich voorlopig op haar verdere herstel. “En wij gaan ons de komende
maanden toeleggen om behalve in
Vinkeveen onze bezorging ook naar
andere plaatsen in de regio uit te
breiden. In die tussentijd blijven bezorgingen in ‘noodgevallen’ zoals bij
Ron en Conny altijd mogelijk als er
een gangbare oplossing voorhanden is voor beide partijen,” laat Erik
tot slot weten. Ron en Conny, een
voortvarend herstel toegewenst en
Jumbo Vinkeveen nogmaals dank
voor deze unieke bezorgservice!

Eerste korte raads-vergadering in 2018?
De Ronde Venen - Aanstaande
donderdag staat de eerste vergadering van de gemeenteraad in 2018
op de agenda. Slechts drie onderwerpen zullen inhoudelijk besproken worden. Een agendapunt is hoe
worden de precario rechten aan de
burgers terug betaald. Naar aanleiding van de behandeling in de
raadscommissie is nu al duidelijk
dat een meerderheid van de raad
akkoord zal gaan met teruggaven,
maar nog niet duidelijk is op welke wijze.
Digitaal dossier
Aanstaande donderdag is ook geen
politiek vuurwerk te verwachten bij
het agendapunt dat gaat over de
oprichting van een coöperatie door
GGD-regio Utrecht, GGD Hollands
Noorden en GGD Twente, die gezamenlijk een nieuw digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (JGZ)
willen ontwikkelen. Wettelijk is de
gemeente verantwoordelijk voor de
publieke gezondheidszorg, waaronder de JGZ. De GGD is als uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk
voor de te leveren zorg. In deze situatie gaat het om het bevorderen,
beschermen en beveiligen van de
gezondheid en de lichamelijke en
geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van nul tot achttien jaar.
“Breder benutten”
Het huidige systeem zou niet meer
voldoen aan de eisen van deze tijd
en vastgesteld is dat de gebruikte digitale systemen niet meer goed
ondersteund worden. Een nieuw op

te zetten digitaal dossier zou meer
mogelijkheden moeten bieden aan
de ouders van minderjarige cliënten
om de eigen dossiers in te zien. Ook
de GGD wil de nieuwe vorm van het
digitale dossier beter en breder benut kan worden. Om financiële risico’s juridische aansprakelijkheid
beter in de hand te kunnen hebben en houden, zou het beter zijn
om met een aantal GGD’s samen te
werken in een coöperatie. Het doel
van de coöperatie wordt ontwikkeling, structureel beheer, onderhoud
en doorontwikkeling van het GGDdossier. Omdat het gaat om langlopende, structurele doelen is er vooraf geen einddatum van de coöperatie vast te stellen.
Kosten drukken
De gemeente De Ronde Venen
maakt deel uit van de GGD-regio
Utrecht en die wil samenwerken
met de regio's Twente en NoordHolland om een volledig nieuw digitaal systeem te ontwikkelen en
door die samenwerking de kosten
te drukken. Om te voorkomen dat
vanuit bestaande samenwerkingsverbanden financiële claims kunnen
worden gelegd, is gekozen voor een
nieuw op te richten coöperatie.
“Een vluggertje?”
In de eerder gehouden commissievergadering werd hardop gevraagd of er geen sprake was van
‘een vluggertje’. Het college ontkende dat Twente en Noord-Holland
vallen onder ‘de zwakke regio’s’. In
de commissie werden ook vraag-

tekens geplaatst bij de democratische controle op zo’n nieuwe organisatie. ‘Zitten we nog wel aan het
stuur?’ Volgens wethouder Anco
Goldhoorn hebben de commissieleden uit eerdere informatie kunnen
opmaken dat de aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling van het
nieuwe dossier al in een vergevorderd stadium verkeert.
Aangepast raadsvoorstel
Wethouder Goldhoorn zei in de
commissievergadering dat hij met
een aangepast raadsvoorstel zou
komen. Tijdens die bijeenkomst
bleek geen enkele fractie echt
zwaarwegende of onoverkomelijke bezwaren te hebben. Overigens
is dat in De Ronde Venen allerminst
een garantie voor een vlotte afhandeling van het betreffende agendapunt in een raadsvergadering.
Verkassen uit Weidesticht
Het agendapunt dat de meeste
emotie lijkt op te leveren, gaat over
de verbouwing van de centrale hal
gemeentehuis. Daarvoor wil het college van b en w een investeringsbudget van 167.800,- euro exclusief
btw. Door de verkoop van het gebouw “Weidesticht” - tegenover het
gemeentehuis en nota bene in gemeentelijk bezit - moeten de ambtenaren die daar hun werkplek hadden, ‘verkassen’ naar het gemeentehuis. Het gaat om de medewerkers van het zogeheten werkcentrum en van het sociaal team. Voor
hen zou elders in de gemeente geen
ander onderkomen geschikt zijn:
vraag moet zijn: wat is voor inwoners belangrijk en hoe kunnen we
dat samen voor elkaar krijgen? Dat
is waar wij op inzetten.”

PvdA/GroenLinks koestert
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Niet het grote geld, maar het geluk van de inwoners van De Ronde Venen staat
centraal bij de gemeenteraadsverkiezingen. PvdA/GroenLinks lanceerde dinsdag 16 januari de campagne: ‘Koester De Ronde Venen’
in kringloopwinkel Kringkoop in

Mijdrecht. Met lijsttrekkers Pieter
Kroon en Ernst Schreurs en lijstduwer Erika Spil. Pieter Kroon: “In de
politiek gaan discussies snel over
de kosten en te weinig over wat we
belangrijk vinden, wat we koesteren, wat we willen bereiken.” Mede-lijsttrekker Ernst Schreurs: “De

Koester De Ronde Venen
Niet voor niets lanceerde PvdA/
GroenLinks de campagne in Kringkoop. De kringloopwinkel heeft bijna tachtig mensen in dienst. Kringkoop is de grootste werkgever in de
gemeente voor mensen die normaal
niet snel in dienst worden genomen
– bijvoorbeeld omdat ze een lichte
beperking hebben. “Wij koesteren
alle inwoners van De Ronde Venen,”
aldus lijstduwer en voormalig wethouder Erika Spil. “Op dit moment
krijgen veel mensen zorg omdat ze
binnen de regeltjes passen. Er zijn
ook mensen die daar net niet binnen passen en daardoor buiten de
boot vallen. Die mensen moeten we
in beeld krijgen en maatwerk bieden.” Er zijn meer belangrijke thema’s voor PvdA/GroenLinks, “Wij
koesteren een groene en gezonde
woonomgeving,” aldus Kroon. “Dat
betekent meer en diverser groen
in de wijken. Betere voorzieningen voor fietsers.” Mede-lijsttrekker
Ernst Schreurs: “Het is belangrijk

niet in ‘De Boei’ en ook niet in het
al jaren leegstaande ‘Lokaal’ - dat
van de gemeente is - bij de parkeerplaats naast de Rondweg.
Uitstraling centrale hal
Het pand ‘Weidesticht’ is net een
jaar geleden verkocht en per februari moet het pand leeg worden opgeleverd. De nieuwe eigenaar wil er
appartementen in bouwen. Het is de
vraag of de opbrengst van ‘Weidesticht’ wel alle nieuw te maken kosten door de gemeente op termijn
kan dekken. Volgens het college
zou de verbouwing van de centrale
hal ook zonder de komst van extra
ambtenaren nodig zijn. Het college
voert namelijk aan dat de centrale
hal van het gemeentehuis niet meer
de uitstraling heeft die aansluit bij
de visie op dienstverlening.
‘Met de winkel open’
De inrichting van de centrale hal
zou inwoners nu het gevoel geven
dat ze niet welkom zijn. “Het is een
donkere ruimte met weinig daglichttoetreding en de ruimte is gehorig waardoor privacy niet voldoende wordt geborgd. Voorliggend
voorstel ziet toe op enige verbetering van de inrichting en daarmee
de dienstverlening.” Na een positief
besluit van de raad worden de verbouwingen op korte termijn uitgevoerd, volgens het principe “verbouwing met de winkel open”, aldus het
college. Andere ideeën over de toekomst van het gemeentehuis en de
daaraan verbonden kosten komen
pas later aan de orde.
dat inwoners een goede plek hebben om te wonen. Alle inwoners.
Dus wil PvdA/GroenLinks meer betaalbare woningen. Voor starters,
jonge gezinnen en voor senioren.”
Kringkoop Mijdrecht
Voordat – met het aansnijden van
de taart – de campagne officieel
werd gelanceerd, memoreerde bedrijfsleider Floor Groenendijk van
Kringkoop de onzekerheid voor zijn
medewerkers door het besluit om
PAUW Bedrijven op te heffen. Hij wil
dóór met het goede werk. De lijsttrekkers van PvdA/GroenLinks zegden toe zich daar sterk voor te maken. En toen was er taart.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

REACTIE VAN EEN LEZER

04 Nieuwe Meerbode

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

“Bomen Herplanten Viergang”
Mijdrecht - In het voorjaar van
2016 zijn er in langs de Viergang
in Mijdrecht 240 bomen gekapt.
Het rooien van deze bomen heeft
bij omwonenden veel beroering
teweeg gebracht. Tijdens een
inloopbijeenkomst in het gemeentehuis heeft de gemeente
duidelijk gemaakt waarom de
bomen moesten worden gekapt
(veiligheidsoverwegingen). Veel
inwoners hebben toen laten weten het zeer te betreuren en een
aantal inwoners heeft dan ook
bezwaar gemaakt tegen het besluit. De toen verantwoordelijke
wethouder heeft daarop toegezegd, dat gekapte bomen zullen
worden herplant.
Start
In het najaar van 2016 is een start
gemaakt met het herplanten van
bomen langs de Viergang. Toen in
mei 2017 het herplanten gereed
was, bleek de verbazing, teleurstelling en ergernis groot over het
aantal teruggeplaatste bomen.
Van de 240 gekapte bomen, zijn
er slechts 122 bomen e/o struiken herplant. Alleen al in het deel
van de Viergang vanaf Bozenhoven tot de Watermolen (ca. 250
meter) zijn er 35 bomen gerooid
en slechts 2 teruggeplaatst. Veel
bewoners waren ook zeer verontwaardigd en boos dat er struiken
in plaats van bomen werden herplant.

Vragen
Daarop heeft de initiatiefgroep
‘Bomen Herplanten Viergang’ het
gemeentebestuur schriftelijk verzocht de eerder gedane toezegging van de wethouder alsnog
uit te voeren. Uitgangspunt daarbij is, dat we uit moeten kunnen
gaan van een betrouwbare gemeentelijke overheid. Na diverse
gesprekken met verantwoordelijke ambtenaren en wethouder is
geen duidelijk antwoord gekomen
waarom er slechts 122 bomen
e/o struiken zijn herplant. Argumenten van de bodemgesteldheid, plantafstand, en stabiliteit
blijken onvoldoende redenen, als
gekeken wordt naar andere gelijksoortige boomlocaties binnen
de gemeente. Aangezien de gemeente geen enkele intentie heeft
tot aanpassing van de huidige situatie, is de ergernis en woede van
omwonenden verder toegenomen. In december jl. heeft de initiatiefgroep een informatieverzoek
inzake de Wet Openbaarheid van
Bestuur (WOB) aan het gemeentebestuur gericht met het verzoek
om aan te geven wat de juiste redenen zijn waarom niet voor alle
gekapte bomen nieuwe bomen
e/o struiken zijn herplant, alsmede
aan te geven wat het exacte aantal bomen en struiken is, die zijn
herplant langs de Viergang.
R. Morssink

Inzamelen oud papier door
verenigingen
De rubriek ‘In gesprek met Anco
Goldhoorn’ deel 3 nodigt uit tot
enige nuancering met betrekking tot het inzamelen van oud
papier. Voor de goede orde,
zowel Argon als CSW konden
niet voldoen aan het gevraagde
commitment van de heer Goldhoorn om garant te staan voor
het leveren van vrijwilligers die
achter de vrachtwagens van
SITA als vuilnismannen moeten
lopen. De heer Goldhoorn kan
dit wel erg jammer vinden maar
vergeet gemakshalve te vermelden dat de gemeente zelf op dit
voor Argon onzalige idee is gekomen. Het was slikken of stikken,
handhaven indien de vereniging
zou afwijken. Het kost een club
al genoeg moeite om voldoende
vrijwilligers te vinden om alles
draaiende te houden. Vrijwilligers
die hard nodig zijn om trainingen
te kunnen geven, die willen fluiten, die de kleedkamers schoonmaken of die in de kantine willen
helpen. In feite maak je misbruik
van deze mensen om ze ook nog
eens achter de vuilniswagen te
laten lopen. Als Argon willen wij
nog eens benadrukken dat het
verzamelen van oud papier bij de

club sinds jaar en dag goed heeft
gefunctioneerd. Het papier werd
door een paar vrijwilligers op
diverse manieren verzameld en
tegen een geldende marktprijs
verkocht. De substantiële opbrengst ging in zijn geheel naar
de jeugdopleiding van de club
terwijl conform het systeem van
de heer Goldhoorn nu meer dan
de helft van de opbrengst in de
zak van de gemeente verdwijnt
om er voor ca. een half miljoen
plastic bakken van te kopen. Het
moraal van het verhaal is dat als
de gemeente een nieuw systeem
wil invoeren je logischerwijze
mag verwachten dat de gemeente zelf de financiële consequenties draagt en in dit geval niet
de sportclub daar voor laat opdraaien. Argon schiet er met het
nieuwe systeem ca. 7.000,- euro
per jaar bij in hetgeen ten koste
gaat van onze jeugdopleiding. Ergens moet het weer vandaan komen. Wie was het ook al weer die
zei dat SPORTEN MOET, MAAR
MOET WEL BETAALBAAR BLIJVEN? Juist, dezelfde wethouder!
Ton Goedemoed
Voorzitter SV Argon

Maria-Oord organiseert
‘Gouden Koffie’ moment
Vinkeveen - Niets is heerlijker dan
samen koffie drinken. Daarom organiseert Careyn Maria-Oord voor
de tweede keer het Gouden Koffiemoment voor alle ouderen in de gemeente De Ronde Venen. Het initiatief komt van Stichting Gouden Dagen. Zij streven naar een samenleving zonder eenzaamheid. Dat kan
heel eenvoudig door bijvoorbeeld
samen te genieten van een gratis

kopje koffie en iets lekkers. Gouden Koffie geeft daardoor de mogelijkheid om ongedwongen bij elkaar te zitten. Komt u ook aanstaande maandag 29 januari langs
om 10.30 uur voor een kopje koffie? Deze Gouden Koffiemomenten
zullen plaatsvinden op iedere laatste maandag van de maand. U bent
van harte welkom! Herenweg 69 Tel. 0297- 219306.

IN DE
PROVINCIE

Meer diersoorten langs de Kromme Rijn en de Lek
Als je nu naar buiten kijkt
kun je je niet voorstellen dat je een libelle
of weidebeekjuffer ziet
vliegen. Toch blijkt uit
(flora en fauna) onderzoek
van 2016 dat sommige
diersoorten meer voorkomen in het gebied tussen
de Kromme Rijn en de
Lek - in de omgeving van
Houten, Bunnik, Wijk bij
Duurstede. Vooral de uitbreiding van libellen als
de blauwe breedscheen-

juffer en de weidebeekjuffer is spectaculair ten opzichte van het onderzoek
van tien jaar geleden.
Ieder jaar doet de provincie Utrecht veldonderzoek
in een deel van het landelijk gebied. Dit veldwerk
geeft aan wat de natuurwaarden zijn in het gebied
en welke beschermde
en bedreigde soorten er
leven. Zo ontstaat een
beeld van de biodiversiteit,

de variatie aan planten en
dieren, en de verspreiding
over de provincie. Langs
bovengenoemde rivieren
zijn er positieve ontwikkelingen. Hier zijn vorig
jaar 349 dier- of plantensoorten gevonden die
zeldzaam, bedreigd of karakteristiek zijn. De meest
waargenomen beschermde
soort is de heikikker,
gevolgd door de rivierrombout (libel), de poelkikker
en de ringslang.

De onderzoeken worden
uitgevoerd door veldwerkers. Sietzse van Dijk,
ecoloog, is er één van: “Ik

nen, mieren, zoogdieren,
amfibieën en reptielen
(ringslangen).”

Een extra impuls voor de
Utrechtse natuur blijft nodig
inspecteer wegbermen,
sloten, poelen, houtwallen
en (park)bossen. Ik breng
de dieren in kaart die ik er
tegenkom. Zoals libellen,
dagvlinders, sprinkha-

Dat de resultaten in het
gebied langs de Kromme
Rijn en de Lek zo goed
zijn, is geweldig. Maar op
andere plaatsen is dat
niet het geval. Een extra

Doe mee met de Omgevingswet

Word gast van de Staten

Stel: je wilt een evenement
organiseren in een stiltegebied. Of je wilt weten waar
in de provincie nieuwe
woonwijken komen. Dan
krijg je te maken met
de Omgevingswet. Die
bundelt allerlei wetten die
in onze provincie gelden.
Meer gemak, meer inzicht,
één loket. De nieuwe wet
helpt ons om ook in de
toekomst een provincie te
zijn waar het goed wonen,
werken en leven is.
Ben jij benieuwd hoe de

Statenleden zijn de door
de inwoners gekozen
volksvertegenwoordigers
van de provincie Utrecht.
Maandelijks vergaderen
zij over actuele (beleids-)
zaken in de provincie
Utrecht. Wilt u een keer
van dichtbij meemaken
hoe dit in zijn werk gaat?
Hoe de Statenleden van
uw provincie debatteren
over zaken die spelen
in Utrecht? En hoe een
Statenlid invloed uit-

provincie zich voorbereidt
op de Omgevingswet? Heb
je ideeën voor de toekomst

ACTUEEL
In de wintermaanden houdt de provincie Utrecht het
weer goed in de gaten. Nog voordat de weg glad is,
worden de provinciale wegen en fietspaden gestrooid.
De zoutvoorraad op de steunpunten in Huis ter Heide
en De Meern zijn in de zomer al aangevuld naar 2200
ton. En mocht het een hele heftige winter worden, dan is
nalevering van zout gegarandeerd. Alle strooiwagens en
sneeuwschuivers staan klaar om uit te rukken als er een
seintje komt. Schuiven en strooien alléén is niet voldoende. Het zout werkt pas als de weg intensief wordt
bereden. Op de hoofdrijbaan gebeurt dat sneller dan op
het fietspad.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N225 Amerongen: vervangen wegverlichting, werkzaamheden eind januari/begin februari 2018
N226 Amersfoort/Leusden: voorbereidende werkzaamheden in januari en februari t.b.v. reconstructie kruispunt Hertekop en Schutterhoeflaan
N227 Maarn: bouw ecoduct tussen Maarn en Doorn,
werkzaamheden tot juni 2018

van de provincie? Kijk
op www.omgevingswet
provincieutrecht.nl.

N402 Loenen: aanbrengen beschoeiing, werkzaamheden 22 januari-9 februari
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Overheidsberichten op
officielebekendmakingen.nl
Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en
ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl
krijgt u automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij u in de buurt. Wilt u toch een printbare versie?
Belt u daarvoor dan met 030-258 9111.

Volg ons op Twitter en Facebook
Twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed,
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen,
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur,

oefent op het beleid?
Meld u zich dan via
www.provincie-utrecht.nl/
gastvandestaten aan als
‘Gast van de Staten’. U
wordt dan ontvangen

impuls voor de Utrechtse
natuur blijft daarom hard
nodig. Dit gebeurt bijvoorbeeld door nieuwe natuur
te creëren en maatregelen
te nemen om ervoor te
zorgen dat de Utrechtse
dier- en plantsoorten blijven bestaan.
Meer informatie:
www.provincie-utrecht.nl/
diersoorten, en
www.provincie-utrecht.nl/
impuls

door enkele Statenleden,
die u tijdens het middagprogramma zullen
begeleiden en uitleggen
hoe alles werkt.

@RegiotramU, @Uithoflijn en @Utrecht2040. Facebook:
facebook.com/provincieutrecht.

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

Provinciale staten
De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:
5 februari 2018, 14.00 uur: Provinciale Staten
19 februari 2018, 13:00 uur: Commissie Milieu,
Mobiliteit en Economie
19 februari 2018, 19:30 uur: Ad hoc commissie
Omgevingsvisie
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op:
www.provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt Provinciale
Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.
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Voorleesmiddag bij
boekhandel Mondria
Mijdrecht - Woensdagochtend 24
januari is de start van de Nationale Voorleesdagen met het Nationaal
Voorleesontbijt. Veel vaders, moeders, opa’s en oma’s zijn gevraagd
om te komen voorlezen op de school
van hun kind of kleinkind. Centraal
staat het prentenboek “Ssst! De tijger slaapt” van Britta Teckentrup,
want dit prentenboek is gekozen
tot Prentenboek van het Jaar 2018.
Bij Boekhandel Mondria in Winkelcentrum De Lindeboom is er vrijdag 26 januari een voorleesmid-

dag. Schrijfster Lucia Hans uit Wilnis komt vanaf 15.00 uur voorlezen.
In 2015 stopte Lucia met haar vaste baan in het onderwijs en op advies van haar oudste zoon stortte zij
zich op het schrijven van kinderboeken. Zo ontstond haar eerste voorleesboek over Mientje de Koe, een
vrolijk en leerzaam prentenboek op
rijm voor peuters en kleuters. Peuters, kleuters en jonge kinderen zijn
van harte welkom vrijdagmiddag 26
januari als Lucia Hans voorleest uit
haar boek.

Drie maal 1 minuut gratis
winkelen
Mijdrecht - Een enorme opkomst
deze maand in de kantine van SV
Argon aan de Hoofdweg, niet in de
minste plaats omdat er gratis boodschappen te winnen waren.
De spanning was te snijden tijdens
de laatste ronde op vrijdag de 12e
januari bij de Bingo op Argon. Maar
liefst 3 winnaars riepen tegelijk Bingo! Ongekend in de laatste ronde,
er was dus weer 2,5 minuut gratis winkelen bij de Boni te winnen.
De winnaars gingen in kort overleg
met de Bingomaster en waren er al

gauw uit, we gaan alle drie 1 minuut
gratis ‘winkelwagentje vullen’. Dit
resulteerde in 3 lekker gevulde karren voor Jopie, Gianni en Jacqueline; 81,-, 86,- en 65,- euro wisten ze
op snelheid te verzamelen, allemaal
nogmaals gefeliciteerd. Op 9 februari kan iedereen zijn geluk weer testen want dan gaat er een waardebon voor een heerlijk diner voor 4
personen uit, in te wisselen bij ‘Het
Rechthuis’. Iedereen is welkom, het
eerste kopje koffie wordt u gratis
aangeboden en de zaal gaat open
om 19.15 uur.

‘Streetwise’ ANWB was
bij OBS De Eendracht!
leerlingen van groep 5 en 6 mochten zelf de remweg van een auto ervaren, naast de invloed van reactietijd op die remweg.
De leerlingen van de groepen 7 en
8 kregen een training van de praktische fietsvaardigheid via een een
uitdagend parcours en het nemen
van moeilijke manoeuvres. Na een
‘Bike Check’ (fietscontrole) mochten ze als afsluitend onderdeel op
een elektrische step rijden. Belangrijke veiligheidslessen maar toch
ook: een ochtend vol plezier met elkaar!

Juf Vivian ten huwelijk
gevraagd
Ze was net goed en wel in bespreking met de directeur, toen ze voor
een onbeduidend smoesje werd
weggeroepen.
Nietsvermoedend
liep ze langs de aula. Groot was haar
verbazing toen ze daar alle kinderen
van de school zag zitten! Groep 7 en
8 hadden een erehaag gevormd en

toen juf Vivian daar onderdoor was,
zag ze haar eigen groep 4/5 met allemaal hartjesballonnen op het podium staan. Een beetje zenuwachtig stond daar in het midden haar
Daan. Toegezongen met ‘zeg maar
ja’ klom ze het podium op en daar
ging Daan op zijn knieën voor juf Vivian. Het doosje met de ring kwam
tevoorschijn en tot opluchting van
de kinderen zei ze ‘JA’. Dat wordt
dus nog een feestje!

Ridderbezoek op de
Driehuisschool

Mediawijsheid en
mediarijbewijs in de brugklas
Regio - Sinds dit schooljaar krijgen
brugklasleerlingen op het VeenLanden College het vak MWO aangeboden: MediaWijsheid en Office.
Een groep brugklasleerlingen kon
deze week alvast het Mediarijbewijs in ontvangst nemen. Het afgelopen half jaar volgden zij lessen
over onder meer sociale media en
hoe ze dat veilig kunnen gebruiken.
Aan bod kwamen omgangsvormen
op sociale media, privacywetgeving
en wat te doen als je gepest wordt
via internet. Het is de leerlingen wel
duidelijk geworden dat de impact
die sociale media hebben, verder
reikt dan alleen de schoolomgeving.
Alle reden dus om daar voorzichtig
en doordacht mee om te gaan, niet
alleen voor je eigen veiligheid maar
ook in het belang van de veiligheid
van anderen.
Pesterijen
Zorgcoördinator van het VeenLanden College, Joyce Heijlaerts bevestigt desgevraagd, dat het gebruik van sociale media en het onli-

ne zijn, steeds meer van invloed zijn
op het dagelijkse leven van leerlingen. Het zijn zaken waar leerlingen mee om moeten leren gaan en
kennis is daarbij erg belangrijk. Beperkte een pesterijtje zich vroeger
tot het schoolplein, tegenwoordig
is een slachtoffer ook thuis te raken door het gebruik van internet,
sociale media en berichtendiensten als Messenger en WhatsApp.
Dat maakt dat de slachtoffers nergens meer veilig zijn, zelfs thuis niet,
terwijl het pesten zelf onzichtbaarder is geworden voor de directe omgeving. Reden om leerlingen al jong
voor te lichten over de gevolgen van
pesten en ze aan te zetten om goed
na te denken over de keuzes die ze
maken op sociale media. Naast sociale media is het veilig opzoeken
van informatie en het gebruik van
die informatie ook aan bod gekomen. Internet heeft ook een grote invloed op de informatievoorziening en het onderwijs. Deze leerlingen zijn er dankzij de lessen mediawijsheid nu helemaal klaar voor.

Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

Winduitschieters tot
orkaankracht

Mijdrecht - Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. De Eendracht
hoopt op de school - o.a. in samenwerking met de ANWB - een programma in verkeerseducatie voor
haar leerlingen te verzorgen. Op
maandag 22 januari kwam een
team van de ANWB op onze school
om op speelse wijze verkeerslessen te geven. De groepen 1 tot en
met 4 leerden over het herkennen
van bepaalde belangrijke verkeersgeluiden, trainden veilig oversteken
en waarom je in de auto een gordel
en autostoeltje moet gebruiken. De

Wilnis - Afgelopen week werd juf
Vivian van de Kon. Julianaschool in
Wilnis erg bijzonder verrast.

in en rond de gemeente De Ronde Venen

06 Nieuwe Meerbode

Mijdrecht - Donderdag 18 januari werden de kinderen van de Driehuisschool verrast door een bezoek
van ridder Frank en ridder Rik. Zij
hebben met de kinderen besproken welke lagen kleding een ridder aan heeft en welke onderdelen
er aan een harnast zitten. Door ridder Frank te wegen, eerst zonder en
later met harnas, hebben de kinderen van groep 4 uitgerekend dat zijn
harnas 30 kg weegt. Als slagroom
op de taart, hebben Rik en Frank
ook een schijngevecht laten zien
waarbij het begrip ‘de handschoen
oprapen’ werd gedemonstreerd en
uitgelegd. Op de Driehuisschool
wordt v.a. groep 4 gewerkt met de
methode ‘Alles in 1’ waarbij gewerkt
wordt in thema’s. Per periode staat
een thema uit een bepaald vakgebied centraal. Op dit moment staat
uit het domein geschiedenis, de
middeleeuwen centraal. Vakken als
aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, techniek en taal worden allemaal in dit thema geïntegreerd.

Door alles in een context te plaatsen leren de kinderen op een leukere manier en beklijft de lesstof beter. De groepen 1 t/m 3 sluiten bij dit
thema aan door te werken over ridders en kastelen. Het is een thema
wat de kinderen erg tot de verbeelding spreekt. In de klas staat dan
ook een groot speelkasteel, liggen
verkleedkleren en stokpaarden om
het verhaal na te spelen en de fantasie te prikkelen. Het onderwerp
spreekt de kinderen heel erg aan!
Hun woordenschat wordt uitgebreid
met woorden als o.a. harnas, helm,
schild, jonkvrouw, ophaalbrug, enz.
Ook leren de kinderen dat er in
vroegere tijden in het kasteel anders aan toe ging dan in sprookjesboeken het geval is. Er was immers
geen stromend water, verwarming,
koelkast of wc? Om het onderwijs
aanschouwelijk te maken kwamen
er een ridders op bezoek in de klas.
Ridder Frank en ridder Rik, hartelijk
dank voor jullie bezoek en de leuke,
leerzame middag!

We blijven voortdurend onder invloed
van lagedrukgebieden in een overheersende weststroming,
die alsmaar fronten en buien op ons
afstuurt. En wanneer het op grote hoogte tijdelijk flink afkoelt kun
je tijdens een bui een felle bliksemflits met een donderklap verwachten.
Zo af en toe ook wat winters, zoals
10 en 11 december met een tweetal
sneeuwdepressies, die tijdelijk voor
een wondermooi landschap zorgden.
Maar op oudjaar liep de temperatuur
al weer tot recordhoogte op. Het werd
in Mijdrecht 13,0 graden. Wat droge
dagen betreft komen wij er bekaaid
vanaf. Er gaat vrijwel geen dag voorbij
zonder neerslag. Deze maand is met
75 mm al de normale hoeveelheid bereikt, terwijl december al extreem nat
was met 146 mm. Donderdag 18 januari zullen velen niet snel vergeten:
de dag van de zware storm met windkracht 10 en met uitschieters tot orkaankracht, althans als je kijkt naar
de windsnelheden van Schiphol en
De Bilt. Beide hadden uitschieters tot
122 km/uur. De stormdepressie volgde precies de route, waarbij de meeste wind is te verwachten, namelijk net
ten noorden van de Waddeneilanden.
Met een snelheid van liefst 90 km/uur
raasde zij oostwaarts en deed de barometer in Mijdrecht zakken van 1005
hPc om 19.00 uur in de avond van 16
januari naar 985 hPc om 07.00 uur in
de ochtend van 17 januari. Derhalve
bleek de luchtdruk in 12 uur tijd gedaald te zijn met liefst 20 hectopascal. Dergelijke grote luchtdrukveranderingen kom je hier niet vaak tegen,
wel op IJsland. Om 10.00 uur, toen
de storm al in alle hevigheid woedde, waren de drukverschillen tussen
Noord- en Zuid -Nederland gigantisch groot. De isobaren, dat zijn de
lijnen die punten van gelijke luchtdruk met elkaar verbinden, lagen
heel dicht bij elkaar en dat houdt
veel wind in. In het noorden, dat het
dichtst bij de depressiekern lag, wees
de barometer op genoemd tijdstip
972 hPc aan, terwijl de luchtdruk in
het zuiden van Limburg op dat zelfde
tijdstip 994 hPc bedroeg. Zo’n groot

luchtdrukverschil in Nederland kom
je zelden tegen. En met zo’n windkracht richting zee te gaan is niet
aan te raden. Niet alleen schuurt het
zand tegen je gezicht, maar je hebt
ook nog eens te maken met verwaaiend schuim, dat bovendien het zicht
beperkt. Bij windkracht 10 passen uiteraard hoge golven. Stormt het lang
genoeg uit het noordwesten, dan
kunnen de golven op de zuidelijke
Noordzee hoogten bereiken tot circa
tien meter. Op de noordelijke Noordzee is dat nog wat hoger: 15 meter.
Bij windkracht 11, zeer zware storm,
verliezen kleine en middelgrote schepen in de golfdalen elkaar tijdelijk uit
zicht. Een lezer vraagt: “Wat zijn de
laagste temperaturen die gemeten
zijn tijdens de koudegolf in Canada
en de Verenigde Staten? Bovendien
zou ik graag iets willen weten omtrent de kou in Siberië.” Antwoord: De
recente Noord-Amerikaanse koudegolf heeft talrijke records opgeleverd.
De laagste temperaturen werden geregistreerd op 31 december 2017. Als
laagste temperatuur in Canada werd
-49 graden gemeten, in Rabbit Kettle (North West Territories). In de Verenigde Staten was Wasagaming in de
staat Manitoba het koudst met -38
graden. Begin januari volgde er een
Oostkuststorm, die in Bathurst, New
Brunswick 60 cm sneeuw dumpte. ‘s
Winters is Siberië één groot wit landschap en heerst Generaal Vorst. De
Siberische winter heeft een onverdiend slechte reputatie. Weliswaar
worden in het noordoosten (Jakoetië) de laagste temperaturen van het
Noordelijk Halfrond gemeten, echter
dit geschiedt bij overheersend zonnig, windloos hogedrukweer. Op 13
januari jongstleden vroor het in het
plaatsje Ojmjakon ‘s nachts 61 graden en overdag 53 graden. Op 9 januari vroor het overdag ‘slechts’ 38
graden. Vorige week lagen de temperaturen tussen de -52 en -59 graden. De sneeuwdekhoogte bedroeg
30 cm, heel normaal in deze tijd van
het jaar en de sneeuw blijft er gemiddeld 220 dagen liggen. De barometer
onderging een stijging naar 1051 hPc.
En dan hebben wij het wel eens over
winterweer in Nederland.

In memoriam:

Elly Rademaker

Regiokoor De Ronde Venen
Op 14 januari j.l. kregen de
leden van het Regiokoor de
Ronde Venen het droevige
bericht, dat hun mede-koorlid Elly Rademaker was overleden t.g.v. een kortstondige ziekte. Elly was een bijzonder lid van het koor. In 2005,
toen het Regiokoor werd opgericht, behoorde zij tot de enthousiaste groep van initiatiefnemers, die de start van dit
koor verwezenlijkten. En enthousiast bleef ze: Niet alleen
als zangeres bij de alten, maar
bij alle belangrijke en iets
minder belangrijke gebeurtenissen stond zij vóóraan om

een helpende hand te bieden.
Met haar vrolijke lach en haar
trouwe deelname aan alle repetitieavonden was zij altijd
duidelijk aanwezig. Haar muzikale bijdrage aan de klankkleur van de alten was zeker
niet gering en het valt ons dan
ook zwaar, dat zij in ons komende concert van 18 februari , wanneer het koor het Requiem van Mozart gaat uitvoeren, haar bijdrage niet meer
zal kunnen leveren. Wij zullen
haar heel erg gaan missen en
wij wensen haar naasten heel
veel sterkte toe bij het verwerken van dit verdriet.

08 Nieuwe Meerbode

• 24 januari 2018

Nieuwe bedrijvigheid in Mijdrecht
Mijdrecht - Waar het winkelbestand in koopcentrum Mijdrecht te
wensen overlaat, neemt de bedrijvigheid in het industriegebied toe.
Dit keer met een bedrijf in metaaltechniek dat tevens een heuse smederij – compleet met kolenvuur en
smeedhamer - bevat en aangrenzend een bedrijf dat keramische
producten ontwerpt en vervaardigt.
Het zijn Paul van Gerwen en zijn levenspartner Linda Milder die zich
hier voor inzetten. Paul is van huis
uit een machinebouwer, maar koos
na tien jaren in loondienst te hebben gewerkt ervoor om voor zichzelf
te beginnen. Dat deed hij in 1995
met het opzetten van een bedrijf
in Amsterdam waar hij zich specialiseerde in het ontwerpen, bewerken en verwerken van metalen objecten in de breedste zin van het
woord. Hij ontwikkelde zich daarbij
als een vakman van de eerste orde.
En dat bovendien op een ambachtelijke manier. Hij gebruikt daarvoor
onder meer (roestvast)staal, aluminium en koper (inclusief de legeringen) in staf, buis en plaatvorm. “Behalve nieuwe producten in opdracht
repareer ik ook metalen voorwerpen en objecten. Zelfs voorwerpen
van gietijzer als die gebroken of beschadigd zijn kan ik lassen. Verder
heb ik een uitgebreid machinepark
met tal van gereedschappen om
draai- en freeswerk uit te voeren.
Plaatwerk tot 1.000 mm breedte kan
ik leveren alsook profielwalswerk.
Niet te vergeten ook echt smeedwerk, want dat hoort eveneens tot
mijn bedrijvigheid,” laat Paul weten
die het ambachtelijke aspect (handwerk) en kleinschaligheid niet onder stoelen of banken steekt. Hij is
geen man voor het produceren van
een serie van dezelfde producten,
maar beperkt zich tot enkele stuks
in opdracht. Zoals hekwerken, trappen, trapleuningen op maat (vaak
ter plekke), speciale stoelen, klemsystemen voor bar- en zitkrukken
enzovoort. Hij kan het nodige betekenen voor een breed scala aan
opdrachtgevers in de bedrijfssector, zoals installatiebedrijven, bouwbedrijven, grootwinkelbedrijven, auto- en motorbranche (voor speciale
onderdelen en frames), jachtbouw,
theaters, muziekgebouwen en restaurants, maar ook kunstenaars en
particulieren kunnen bij hem terecht voor sculpturen, smeed- en
divers metaalwerk, reparaties, etc.
Paul prijst zich gelukkig dat hij voldoende werk toebedeeld krijgt uit
het Amsterdamse, maar hoopt ook
voor opdrachtgevers uit De Ronde

Venen het nodige te kunnen betekenen. Hij werkt en voert ook reparaties uit op locatie. Paul kan wat
zijn inbreng met zijn bedrijf betreft gezien worden als uniek in De
Ronde Venen, waarbij innovatie en
het bedenken van oplossingen niet
vreemd zijn, maar eerder als onderdeel van de bedrijfsactiviteiten
moeten worden gezien.
Keramisch gebruiksgoed
“Samen met Linda ben ik recent
vanuit Amsterdam met mijn bedrijf naar Mijdrecht verhuisd omdat
op de locatie waar we met ons bedrijf gevestigd waren door een wijziging in het bestemmingsplan huizen zullen worden gebouwd. Daar
konden we toen niet blijven en op
Funda zag ik deze ruimte aan de
Energieweg, achter de autowasstraat. Die is van Cornelis Dakbedekking waarvan ik met de directeur direct een goede verstandhouding had. Een mooie grote ruimte
die geschikt is voor een uitgebreide werkplaats en zelfs nog een kantoor. Maar dat meet tien bij vijf meter, wat ik niet nodig had. Het is omgebouwd tot een ruimte waar Linda haar passie met keramische artikelen kan botvieren. Maar haar bedrijvigheid is nieuw en zij moet zich
er nog verder in ontwikkelen. Reden waarom we er zelfs nog geen
naam voor hebben bedacht en we
het voorlopig aan mijn bedrijf hebben geplakt,” lacht Paul die al doende samen met Linda in de buurt van
Woerdense Verlaat is gaan wonen.
Linda is druk bezig zich verder te
ontwikkelen als vervaardiger van
mooie keramische producten. “Ik
wil mijn creativiteit uiten in ambachtelijk vervaardigde producten, zoals gebruiksgoed waaronder schalen en kommen. Dat is niet eenvoudig, ook al omdat je jezelf voortdurend moet vernieuwen in creaties.
En de keramiek kent veel facetten.
Als ik eenmaal zover ben dat ik het
ook aan anderen kan laten zien en
overbrengen wil ik hier graag workshops gaan houden,” aldus Linda
die in elk geval goed geoutilleerd en
compleet met een keramische oven
haar creaties vorm kan geven. Paul
en Linda vullen samen in zekere
zin een leemte op in de Mijdrechtse maakindustrie waarin zij, met het
oog op hun producten, een prima
aanvulling zullen zijn. Van Gerwen
Metaaltechniek, Energieweg 50B
(inrit naast de autowasstraat), 3641
RT Mijdrecht. Tel. 0297-745049 of
06-10073850. E.: info@vangerwenmetaaltechniek.nl.

Zing mee in het
Turfschipperscafé
De Ronde Venen - Altijd graag
mee willen zingen tijdens een optreden van de Turfschippers of bij
een ander zeemanskoor. Maar die
tekst. Hoe was die ook alweer. Wat
toen waarschijnlijk niet lukte wordt
nu (weer) werkelijkheid. Shanty &
zeemanskoor de Turfschippers vieren feest ze bestaan namelijk 10
jaar. Terugkijkend is er wat afgezongen in de afgelopen jaren waarin de
toeschouwers werden vermaakt en
verrast met oude en vooral nieuwe
zeemansliederen. Vorig jaar werd er
naast het inmiddels bekende shantyfestival in augustus ook voor het
eerst in januari een meezingfestijn
gehouden. Dat hebben de organisatoren geweten. De zaal was zo vol
dat ook in de hal van de Boei plaatsgenomen moest worden.
Zondag
En het gaat weer gebeuren. Voor de
tweede maal, op zondag 28 januari, kan jong en oud weer volop meezingen in het turfschipperscafé in de
Boei. Onder begeleiding van het muzikale combo van de Turfschippers,
en ondersteund door de koorleden
van de Turfschippers, zal het weer
tot een grote zeewaardige volkszang

komen. Op grote TV schermen, zowel in de zaal als in de hal, zullen
de te zingen liederen geprojecteerd
worden en uitstekend te volgen zijn.
Op verzoek van de brandweer zijn er
dit jaar in de zaal helaas wat minder
zitplaatsen maar wel meer staanplaatsen ter beschikking. In de hal is
er echter altijd een plek.
Zeemanskoren
Behalve organisator Shanty & zeemanskoor de Turfschippers zijn verder ook uitgenodigd leden van een
tiental shanty en zeemanskoren
uit de regio w.o. Shantykoor “Krakend Tuig” - Breukelen, Shantykoor “De Vechtse Parlevinkers” Maarsen, Zeemanskoor “Ahoy” Abcoude, ”Koor Bravour” - Woerden, Shantykoor “de Brulboeien” –
Aalsmeer, ”Ankeveens Havenloos
Mannenkoor” – Ankeveen, Shantykoor “Windstilte” - de Meern, Shantykoor “de IJsselzangers” - Montfoort, Shantykoor “de Marconisten”
- Leimuiden, Visvrouwenkoor “Boter bij de Vis” - Uithoorn. Het Turfschipperscafé is zondag 28 januari geopend van 14.00 tot 17.00 uur,
onderbroken met 2 rustmomenten.
Toegang is gratis.

VIB-voorzittershamer
overgedragen aan Daniël Storm
Vinkeveen - Tijdens een ingelaste algemene ledenvergadering
van VIB De Ronde Venen nam Arwin Brouwer na 7 jaar afscheid als
voorzitter. Daniël Storm (directeur/
eigenaar van Switch Reclamebureau) nam symbolisch de voorzittershamer over. De ingelaste ALV
ging vooraf aan de management
sociëteit met gastspreker / sportcommentator Toine van Peperstraten. De voorgedragen kandidaat
werd door de aanwezige leden
unaniem gekozen. Onder het voorzitterschap van scheidend voorzitter Arwin Brouwer is veel aandacht besteed aan verdere professionalisering van de netwerkactiviteiten, belangenbehartiging, online communicatie en social media, financiën en het bestuur zelf.
“Tijd voor nieuw talent…”, aldus de
scheidend voorzitter. Gaat er een
nieuwe wind waaien met de komst
van Daniël Storm? De verwachtingen binnen de VIB zijn hooggespannen. Als reclameman in hart
en nieren zal hij zeker een creatieve invloed gaan uitoefenen op de
wijze waarop de VIB zich profileert
naar de leden, ondernemers en bedrijven in het algemeen, naburige
bedrijfsverenigingen, samenwerkingsverbanden en lokale en regionale overheden.
Vacature
Nu het voorzitterschap is ingevuld,

worden de pijlen gericht op invulling van de vacature die door het
vertrek van Rob d’Hersigny ontstaan is. De profiel/taakomschrijving zal eerdaags op de VIB-website en social media bekend worden gemaakt. Na de spannende ALV was het tijd voor ontspanning. Toine van Peperstraten, sportpresentator bij Fox Sports en voorheen NOS Studio Sport, toetste de
sportkennis van de aanwezige VIB
leden en gasten in 4 spannende afvalrondes. Bekende sportfragmenten uit recente en vervlogen tijden
passeerden de revue.
De finaleronde leverde uiteindelijk
1 winnaar. Rinie Verleun (Verleun
Advocaten) bewees uiteindelijk de
meeste sportkennis te bezitten en
ging met de hoofdprijs naar huis.
19 maart a.s., 2 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen, heeft de
VIB niemand minder dan gastspreker Jack de Vries uitgenodigd voor
de management sociëteit in de
Willisstee. De meeste bekendheid
kreeg De Vries met zijn rol als CDA
campagneleider voor de Tweede
Kamerverkiezingen van 2006 en later als coördinator als projectleider
voor de 100 dagen tour van het kabinet Balkenende IV. De gemeenteraadsverkiezingen in De Ronde
Venen zullen zeker onderwerp van
gesprek zijn!

Bewoners willen Schiphol
uitbreiden met banen in zee
Regio – Zestig bewonersgroeperingen in de Schipholregio, waaronder
ook die uit Aalsmeer en Uithoorn vertegenwoordigd in het Bewonersplatform Luchtvaart Lange Termijn roepen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op om een onderzoeksproject op te starten naar
alternatieven voor het doorgroeien van de luchthaven Schiphol op
de huidige locatie. De bewoners
constateren dat Schiphol vastloopt
en de luchthaven Lelystad niet kan
voorzien in de behoefte aan luchthavencapaciteit op lange termijn.
Als niet snel begonnen wordt aan
het onderzoek naar alternatieven
voor het doorgroeien van Schiphol
vrezen zij een onomkeerbare verslechtering van het leefmilieu voor
bewoners in de wijde omgeving van
Schiphol. Uitbreiding van het aantal banen vinden zij onacceptabel.
Daarnaast stellen zij dat onbeheerste groei van de luchtvaart het halen
van de klimaatdoelstellingen in gevaar kan brengen. De Minister van
Infrastructuur en Waterstaat wordt
opgeroepen om op korte termijn
een onderzoek op te starten naar de
behoefte van Nederland aan luchtvaart op de lange termijn en naar
opties om de daarvoor nodige luchthavencapaciteit beschikbaar te maken. Gevreesd wordt dat een vastlopende luchtvaart zal leiden tot draconische maatregelen zoals het afschaffen van milieuregels, maximaal
concentreren van geluidshinder en
afbreken van woonwijken. De bewoners willen dat bij dit onderzoek
de wetenschap, het bedrijfsleven
maar ook de bewoners in de omgeving van luchthavens betrokken
worden.

Banen in Zee
In het rapport “Vlucht naar Voren” worden de verschillende mogelijkheden belicht om Nederland
van voldoende luchthavencapaciteit te voorzien voor de (zeer) lange termijn. Indien de regering luchtvaartgroei mogelijk acht zonder de
klimaatdoelstellingen in gevaar te
brengen, noemen zij de uitbreiding
van Schiphol met banen op een
‘IJ-vlakte’ voor de kust als haalbare en wenselijke optie. De uitbreiding zou gefaseerd moeten plaatsvinden waarbij de mogelijkheid
wordt opengehouden om op lange termijn de hub Schiphol te verplaatsen. Banen in Zee zien de opstellers als haalbaar wanneer deze
worden gecombineerd met renderende voorzieningen zoals een buitenhaven voor Amsterdam, de aanlanding en opwekking van groene
energie en terreinen voor bedrijfsgebouwen en woningbouw. Eén of
meer van de bestaande banen van
Schiphol kunnen dan gesloten worden zodat er meer ruimte komt voor
woningbouw. ‘Vlucht naar Voren’ is
op dinsdag 23 januari om 13.30 uur
aangeboden aan de voorzitter van
de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat in de Statenpassage van het gebouw van de
Tweede Kamer. Het Bewonersplatform Luchtvaart Lange Termijn is
een tijdelijk overlegplatform van bewonersorganisaties rond Schiphol
die een duurzame luchtvaart met
behoud van een gezond leefmilieu
nastreven. Alle aangesloten organisaties zijn onafhankelijk en hebben
een eigen signatuur. Het platform is
een initiatief van de VGP (Vereniging
Gezamenlijke Platforms).

‘’Gesprekken met inwoners
belangrijker dan raadsdebat.’’
De Ronde Venen - Op het raadsledencongres van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten van afgelopen zaterdag zei Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken)
dat gemeenteraadsleden veel meer
met inwoners in gesprek moeten
zijn dan met collega’s in de raad.
De kandidaten van de VVD De Ronde Venen, bijna allemaal aanwezig
op het congres, waren het met haar
eens, zij proberen dit ook zo goed
mogelijk in de praktijk te brengen.
Rob Evers is een van de kandidaten
die bijvoorbeeld in gesprek is geweest met bewoners van De Maricken over de verkeerssituatie. En
met ondernemers uit Wilnis over de
leegstand in de Dorpsstraat, met bewoners van woonarken bij de Plashoeve over de parkeersituatie en
met de stichting de Groene Venen
over de waterkwaliteit in en rond de
Vinkeveense plassen. Ook de andere (kandidaat) raadsleden doen hier
van harte aan mee. In de fractievergaderingen wordt steeds gesproken
over de gesprekken die met inwoners en ondernemers zijn geweest
en welke er gepland staan. Zo blijven we doorlopend in gesprek, niet

alleen nu in verkiezingstijd maar
zeker ook daarbuiten. Vraagstukken kunnen niet onmiddellijk worden opgelost en dat begrijpen mensen ook, maar inwoners moeten wel
weten dat raadsleden er zijn om
naar hun opvattingen, ideeën en
vragen te luisteren. En hier ook zoveel mogelijk mee doen. “Beleidsstukken zijn belangrijk, maar verhalen van inwoners nog veel meer”,
vindt Evers.
Foto: Marco Bakker

Gemeente in gesprek met
Vervoerregio
De Ronde Venen - De gemeente De Ronde Venen gaat in gesprek
met de Vervoerregio Amsterdam om
te kijken of er oplossingen te vinden
zijn voor een aantal negatieve gevolgen van de nieuwe dienstregeling.
De Vervoerregio is verantwoordelijk
voor het busvervoer van Connexxion. In een brief aan de Vervoerregio
schrijven B en W dat uit reacties van
inwoners op de nieuwe dienstregeling blijkt dat ze overwegen weer vaker de auto te pakken in plaats van
het openbaar vervoer. “Dit is voor
zowel onze gemeente als uw regio
zeer onwenselijk.’’ Vanaf 10 december 2017 is de dienstregeling van
Connexxion (en ook die van Syntus) op een aantal belangrijke punten aangepast. Er is nu alleen in de
spits nog een rechtstreekse verbinding vanaf Mijdrecht-Centrum met
Amstelveen en Amsterdam. Ook is

de nachtbus vanuit Amstelveen en
Amsterdam naar Mijdrecht en Wilnis vervallen. ‘De voorzieningen in
deze steden zijn voor onze inwoners daardoor slechter bereikbaar’,
zo schrijven B en W.
Extra halte bij AMC
Daarnaast vragen B en W aandacht
voor de bereikbaarheid van het AMC
vanuit Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. Buslijn 126 van Syntus rijdt op
korte afstand langs deze belangrijke
voorziening en werkgever, maar de
mogelijkheid ontbreekt om in- en uit
te stappen. Een nieuwe halte zou dit
probleem oplossen.B en W beseffen
dat de afspraken moeilijk zijn aan te
passen. ,,Toch verwachten wij dat u
bereid bent met ons te zoeken naar
verbeteringen in de dienstregeling,
met name wat betreft de nachtlijnen.’’
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Dijkwoningen kunnen profiteren van lagere WOZ-waarde
Geldt landelijk door arrest van de Hoge Raad
Regio - Een dezer dagen valt de aanslag Wet Onroerend
Zaakbelasting (WOZ) bij veel mensen met een koopwoning
weer op de deurmat. De meeste huizenbezitters accepteren de op de aanslag vermelde WOZ-waarde van hun huis
en eventueel bijbehorende grond met de daarvoor te betalen belasting. Toch is het altijd zinvol de waarde en het
te betalen bedrag goed na te kijken en/of te onderzoeken
en de vraag te stellen: klopt alles wel? Helemaal als er veranderingen in de WOZ-waarde zijn doorgevoerd. Zo bleek
onlangs dat de heer Jan Uithol, inwoner van Uithoorn, bij
nadere beschouwing en verder onderzoek er ook achter
kwam dat woningen die op of langs dijken zijn gebouwd,
mogelijk kunnen profiteren van een lagere WOZ-waarde
(vrijstelling) omdat delen van grond rondom de woning
niet in de WOZ mogen worden meegerekend. Die kunnen namelijk deel uitmaken van het aangrenzende dijklichaam. In principe geldt dat tevens voor woningen in een
woonkern die aan een weg, straat of laan liggen die aangelegd is op een (veen)dijklichaam. Voorbeeld: woningen
aan het Zijdelveld, de Thamerlaan, Thamerweg, Amsteldijk-Zuid en de Vuurlijn in Uithoorn, dan wel de Irislaan
en de Gerberalaan in De Kwakel. Voor De Ronde Venen
de Mennonietenbuurt, Amstelkade, De Hoef Oostzijde en

Westzijde, maar ook in de woonkernen Vinkeveen, Wilnis
en Mijdrecht om er enkele te noemen. Aan het eind van
dit artikel worden meer locaties genoemd. Het kan zijn dat
de WOZ in de afgelopen tijd(en) al op basis van het voorgaande is berekend. Maar in veel gevallen blijkt dat niet
zo te zijn.
Waterverdedigingswerk
Uithol vertelt desgevraagd dat hij hier lucht van had gekregen en dat hij op verder onderzoek was uitgegaan. “Er
zullen veel inwoners zijn met een woning langs de dijk die
dit gegeven over het hoofd zien. Enkelen zijn er inmiddels
wel achter gekomen, maar het merendeel weet het waarschijnlijk niet. En wat meer is, het is een eerlijke zaak,” aldus Uithol. “Bewoners van een dergelijk huis hebben recht
op korting op hun WOZ dan wel teruggaaf van delen van
reeds betaalde WOZ-aanslagen van voorgaande jaren als
de grond rond hun huis inderdaad onderdeel van een dijklichaam uitmaakt. Dat moet natuurlijk wel eerst aangetoond worden. Ambtenaren die de heffing WOZ-belasting uitvoeren hebben tot voor kort misschien nooit geweten dat dit een gegeven is, omdat het kortgeleden pas
door gerechtelijke uitspraken naar buiten is gekomen.” Jan

Uithol kwam daar achter toen hij bij zijn onderzoek stuitte op het Maatschap WOZ Juristen uit Rotterdam dat zich
diepgaand met de uitwerking van de WOZ-waarden bezighoudt. Een van de aspecten betrof woningen die aan of in
de buurt van een functionerende dijk/waterkering liggen
waarover het Waterschap zeggenschap heeft. “Een deel
van het perceel waar de woning op staat kan behoren tot
een zogenaamd ‘waterverdedigingswerk’ zoals een dijklichaam formeel wordt genoemd. Dat bestaat uit een kernzone (middendeel) en een beschermingszone (binnen en
buitendeel) tot aan de teen van de dijk,” legt mr. Adam
Bakker van het Maatschap WOZ uit. “Om kort te gaan, het
geheel valt volgens de wet onder de supervisie en beheer
van het Waterschap. Er mag niet zomaar door wie dan ook
– zelfs de gemeente niet zonder overleg - gegraven of iets
aangelegd worden in of op, dan wel langs een dijk, zonder toestemming van het Waterschap.” Uit uitspraken van
o.a. de Rechtbank Rotterdam en recent van de Hoge Raad
blijkt dat percelen grond rond een woning die behoren tot
zowel de kernzone als de beschermingszone (binnen- en
buitenzijde) van een waterverdedigingswerk niet onder de
WOZ vallen en dus vrijstelling genieten. De grond waarop
de woning staat valt echter wel onder de WOZ.

Irislaan De Kwakel

Thamerlaan Uithoorn

Thamerweg Uithoorn

Mennonietenbuurt Amstelhoek

Padmosweg Wilnis

Herenweg Wilnis

Komt u ook in aanmerking?
Kernvraag is natuurlijk wanneer is er sprake van een dijkwoning? Men zou daar zelf al eens een kort onderzoek
naar kunnen doen en dat is al snel te zien. Namelijk wanneer een stuk grond voor, opzij of achter de woning, zoals
bijvoorbeeld de tuin met opstallen, deel uitmaakt van de
kernzone of de beschermingszone van een dijk. De website van AGV (Waternet) kan u daarbij al een stuk op weg
helpen door de ‘legger’ in beeld te brengen. Daarin staan
de kernzone en de beschermingszone aangegeven met
de locatie van de huizen (zie onderaan dit artikel). U kunt
meteen zien in welke zone de woning valt.

Terugwerkende kracht
“Het zou best kunnen zijn dat de gemeente Uithoorn er al
weet van heeft via Gemeentebelastingen Amstelland aan
wie Uithoorn de belastinginning heeft uitbesteed. De uitspraak van de Hoge Raad geldt echter voor alle gemeenten in Nederland! Dus behalve Uithoorn ook voor onze
naburen als Aalsmeer en De Ronde Venen om voor het gemak dicht bij huis te blijven. En als het bezwaar geheel of
gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, mag het teveel aan
betaalde belasting tevens van vier voorgaande jaren worden teruggevraagd. Bovendien is een lagere WOZ-waarde
prettig voor de bepaling van de jaarlijkse waterschapslasten die door dit arrest van de Hoge raad ook lager zijn en
met terugwerkende kracht aangepast en teruggevraagd
kunnen worden tot wel vier jaar terug. Dan moet de waarde overigens wel met meer dan 20% verlaagd worden.
Tot slot heeft het zijn uitwerking op de inkomstenbelasting vanwege het eigenwoningforfait! Nog afgezien van de
wettelijke rente over de bedragen die men kan terugvorderen. Dat kan dus aardig in het voordeel van de bewoners oplopen voor wie een beetje zijn best doet,” vervolgt
Uithol. Uit stukken die in het bezit zijn van deze krant blijkt
dat bij bewoners aan de Irislaan in De Kwakel de WOZwaarde van hun pand met tienduizenden euro’s is teruggeschroefd omdat delen van hun grond onderdeel blijken
te zijn van de dijkwaterkering langs de Ringvaart aldaar.
Men kwam daar via Jan Uithol en Maatschap WOZ Juristen achter en heeft vervolgens bezwaar aangetekend tegen de onterecht oplegde (te hoge) WOZ. Uiteindelijk is
dat gegrond verklaard.

Andere locaties
Locaties die mogelijk ook in aanmerking komen voor een
verlaging van de WOZ-waarde – voor zover dit aantoonbaar is en nog nooit is doorgevoerd - zijn in Uithoorn: Amstelstraat (13 en 22); Amsteldijk Noord (2 tot 32A en 64
tot 109); Blomstraat (5 tot 11); Dorpsstraat (2 en 2A en 34
en 36); Schans (108 tot 114); Thamerlaan (2 tot 41); Thamerweg 3 tot 10, 18 tot 21 en 24 tot 68); Vuurlijn (Park
Krayenhof en Industrieterrein); Vuurlijn 30A tot 34); Zijdelveld (11-70). In De Kwakel: Gerberalaan (59 tot 87); Irislaan (33 tot 63) en Ringdijk (3 tot 16, 21 tot 91 en 101
tot 199). Ook de woningen aan het Jaagpad langs de Amstel komen er voor in aanmerking. Voor De Ronde Venen
gelden de woningen aan de Amstelkade (34 tot 126); De
Hoef Westzijde en Oostzijde; Kromme Mijdrecht, Mennonietenbuurt, de Ruige Kade (1 tot 31) en Nessersluis (1 tot
22). Maar ook de woningen langs bijvoorbeeld de Ringvaart in Vinkeveen en Wilnis, Padmosweg, Herenweg, Bozenhoven, De Rondweg, Hofland, Rietveld en Wijde Blick
liggen (deels) in dijkbeschermingszones.
Zie hiervoor de website van AGV:
waternet.maps.arcgis.com/home/index.html
Kies voor de ‘Legger waterschap Amstel Gooi en Vecht’
met de rode lijnen. De legger laat zich vergroten en verkleinen door te scrollen en door erop te klikken te verschuiven naar de gewenste locatie. De huizen zijn, veelal inclusief de huisnummers, zichtbaar binnen de zones.

En in hoeverre u dan in aanmerking komt voor een WOZvrijstelling, wordt na het indienen en onderbouwen van
het bezwaar door het Maatschap WOZ Juristen door de
heffingsambtenaar uitgesproken. Aan het einde van dit
artikel staan de locaties met de nummers van (dijk)woningen die ervoor in aanmerking zouden kunnen komen.
Belangstellenden kunnen zich voor nadere informatie
wenden tot het Maatschap WOZ Juristen, Postbus 8064,
3009AB Rotterdam t.a.v. A. Bakker. Tel. 06-83716808, email: info@woz-juristen.nl, website: www.woz-juristen.nl.
Het geheel vindt plaats op basis van ‘no cure no pay’. Er
zijn voor de bewoner(s) bij gegrond bezwaar geen kosten
aan verbonden. De kosten voor deze juridische bijstand
worden vanwege het Besluit Proceskosten bestuursrecht
door de Gemeentebelastingen Amstelland vergoed. Maar
degenen die zelf al weten wat het oppervlak is van het
perceel wat mogelijk binnen een dijkzone valt en waarvoor een WOZ-vrijstelling geldt, kunnen natuurlijk ook eigenmachtig een bezwaarschrift indienen. Voor zover dit
tot op heden nog niet aan de orde is geweest.
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Kan je 2018 beter
beginnen?

Team Klijn het beste in viertallenbridge De Legmeer

Mijdrecht - De kalkoenen en rollades zijn naar binnen gepropt. Vervolgens kwamen de oliebollen en
appelbeignets er nog eens achter
aan.
En toen was het ineens 2018 en
konden we er weer met z’n allen
volle bak tegen aan. Na twee korfballoze weken was in de training
te voelen dat het lichaam nog even
al het voedsel (en ook de drank)
moest verteren, maar uiteraard was
de formatie uit Mijdrecht, gesponsord door van Walraven, er klaar
voor om het jaar eens knallend te
gaan beginnen.
Op bezoek kwam DKV uit IJmuiden.
Een oude bekende kon je toch wel
zeggen, want zodra beide ploegen
in de 3e klasse actief zouden zijn,
werden ze eigenlijk altijd wel aan elkaar gelinkt.
Bij Atlantis was er 1 wijziging ten
opzichte van de basis die er stond
voor de kerst. Berry de Jong mocht
zijn opwachting maken op de plek
van Maarten Helsloot.

Regio - De score van 13 punten
in de A-lijn was voor het team van
Theo Klijn ruim genoeg om zich met
een totaal van 56 punten tot de beste van de club te mogen kronen. Als
tweede eindigde het team van Jan
Egbers, dat deze keer op 10 punten
uit kwam en dat hadden er eigenlijk
17 moeten zijn. Ze verzamelden nu
een totaal van 50 punten, maar bleven hiermee wel het team van Lijnie
Timmer voor dat keurig als derde
door kwam met een eindstand van
43. In de E-lijn schitterde het team
van Ludy Bonhof, dat als enige van
deze avond de volle winst van 20
punten pakte. Ze stootten zo door
naar plek twee in de eindstand van
deze ronde met een totaal van 58.
Op één kwam onbedreigd het team
van Klaas Verrips, door met een score van 15 een totaal van 67 punten
te behalen. Ook het team van Rob
Bakker haalde deze keer 15 punten
op, maar moest de derde plaats in
de eind rangschikking toch aan het
team van Adrie Bijlsma laten, dat 44
punten verzamelde.

Schattig
Na misschien wel de schattigste oploopsessie van het jaar met de grote groep kangoeroes en de F1 als
teams van de week, werd er nog
door 1 speelster een kans genomen,
maar helaas werd deze gemist.
Toch door alle schattigheid kon je
wel al merken dat de wit-blauwe
formatie hierdoor al een puntje voor
stond misschien.
Waar bij Atlantis het 2de schot gelijk viel, viel bij DKV het eerste schot
van een persoon gelijk in het gele mandje en was de wedstrijd ook
meteen goed onderweg.
Echter wist de ploeg uit Mijdrecht
beter door te pakken. Berry, Jelmer
en Lynn allemaal met lekkere schotjes brachten het gat op 4-1.
DKV kon het niet helemaal bij benen
want elke keer als zij er één scoorde
ging Atlantis er met 2 overheen wat
resulteerde in een 9-3 voorsprong.
Dipje
Halverwege de eerste helft merkte
je toch even dat er een dipje ontstond in het spel van de thuisploeg.
Het looptempo zakte iets in en hierdoor leek DKV even op adem te
kunnen komen en ook weer mee te
kunnen scoren.
Sander legde nog wel de 10-4 erin, maar binnen 2 minuten stond het
weer 10-6 na, nog wel even gezegd
te hebben, een hele mooie en lekkere doorloopbal van de tegenstander.
De 11-6 viel gelukkig snel erachteraan, maar toen bleef het even stil
in de zaal. Beide teams kwamen niet
tot hun gewenste spel en het wilde
gewoon allemaal even niet vallen.
Maar de stilte werd gebroken door
gelegenheids-aanvoerder
Jeroen
die de vakken weer aan het wisselen bracht.
Merkwaardig
Na de 13 en 14-6 van Jelmer en Berry kwam misschien wel het merkwaardigste moment van de wedstrijd.
De klok stond allang stil voor de
laatste minuut, en beide teams begonnen paniek aanvallen neer te
zetten voor het laatste doelpuntje
voor de rust. Aanvallen met 8 scho-

ten ontstonden, one-handers, omdraaiballen je kon het zo gek niet
verzinnen.
Alles om nog 1 goaltje te maken.
Maar toen bleek ineens dat er nog
3 minuten te spelen waren. Huh?!
Nieuwe regels in 2018? In de zaal
ook 2x 35 net zoals buiten.
Foutje van de scheidsrechter bleek
achteraf, maar Atlantis ging hier
wel het beste mee om: 3 minuten,
5 goals.
Dat moest de tegenstander wel even
geknakt hebben. Met 19-7 gingen
beide teams even lekker chillen in
de kleedkamer.
Doelpunten
Coach Arjan Baerveldt gaf nog wel
aan dat het wel zaak bleef om door
te blijven gaan ook al was het om
des keizers baard.
En waarschijnlijk zei de coach van
DKV precies hetzelfde want uit de
rust vandaan begonnen zij wel gelijk met 2 doelpunten.
Maar toen begon het Atlantis afschiet kwartiertje. Van 19-9 naar 2910 dankzij allemaal schoten van ver
en dichtbij.
Over alle fronten ook: Amy, Joyce,
Jelmer, Sander, Janneke (2x), Jeroen (2x) en uiteindelijk Berry met
zijn 7de en zijn 8ste doelpunt van de
wedstrijd waren lekker op dreef.
Het was alleen jammer dat Lynn te
lui was om dit verslag te schrijven
en in dit kwartiertje ook even mee
wilde doen, want anders was het
wel een unicum geweest dat alle spelers in het veld een doelpunt
maakte binnen een kwartier.
Wachten
Het was hierna natuurlijk wachten op de 30ste van vandaag en die
kwam er ook.
U mag zelf raden door wie, ik kan
je alleen wel vertellen dat het een
persoon was die nooit maar dan
ook NOOIT een doorloopbal scoort,
maar nu dus wel.
En dat we nog steeds op ‘haar’
rondje drinken zitten te wachten! Inmiddels werd er nog even gewisseld
en mocht Timo Jongerling invallen
bij het vlaggenschip.
Een prima invalbeurt al zou ik het
zelf zeggen, want hij droeg er mede aan bij dat de andere vakgenoten nog even konden scoren.
Lynn was inmiddels weer wakker
geworden en maakte nog de 31ste.
Janneke maakte met een omdraaibal de 32e en Sander besloot de
wedstrijd met nummer 33 tegen 14
van de opponent.
Je mag wel zeggen een knallend en
spetterend begin van de ploeg uit
Mijdrecht die weer liet zien dat ze
mee willen blijven doen in de top!
Dan kan ik u nog namens de ploeg
nog zeggen dat wij u een geweldig
en gezond 2018 toewensen en ook
dat u veel kijk plezier blijft houden
aan onze wedstrijden.
Er zullen nog veel spannende potjes volgen en hierbij hebben wij echt
uw support hard nodig.
Volgende week alweer namelijk 13
januari speelt eerst het 2de om half
5 en vervolgens het 1ste om 17:50
tegen DTS (E). Wij hopen u allemaal
weer te kunnen aanschouwen!

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Op 18 januari 2018 is
de vijfde ronde gespeeld van de
wintercompetitie. In de A- en de
B-lijn waren de spelers aan elkaar
gewaagd omdat er aan het einde
van de middag een minimaal verschil was ontstaan tussen de teams.
Spanning al om, omdat binnenkort
weer vastgesteld wordt wie promoveert en wie degradeert. Deze dreiging zal voelbaar zijn in de komende speelrondes.
De uitslag is: A-lijn: 1. Jan Bunnik

& Corrie Twaalfhoven 59,90% 2. Richard van Heese & Otto Hoogendijk 59,90%, en 3. Elisabeth & Nan
van den Berg 55,73%.
B-Lijn: 1. Tineke Venhuizen & Carla de Goede 57,29%, 2. Hubertine
van Buul & Nel Lindeman 55,21% en
3. Lydia Ploeger & Ineke Hollaardt
54,69%.
C-lijn: 1. Gerda & Jan Elenbaas
76,67%, 2. Diny de Haas & Anja van
der Kleij 57,64% en 3. Annie Schouten & Lies Bosman 53,33%.

Argon strijdend ten onder
tegen Smitshoek
Mijdrecht - Lang zag het er naar uit
dat Argon een punt zou overhouden
aan de wedstrijd thuis tegen Smitshoek. De eerste helft zagen we
een paar honderd procent kansen
die niet werden benut. Smitshoek
liet ook enige mogelijkheden liggen maar sloeg tien minuten voor
rust uit een hoekschop toch weer
toe. In de tweede helft kreeg Argon
ook weer voldoende mogelijkheden,
echter de doelman van Smitshoek
hield de bezoekers in de race met
een paar prachtige reddingen. Diep
in blessuretijd stelde Smitshoek alsnog de zege veilig door de 0-2 te
scoren. Het benutten van kansen
blijft moeilijk voor Argon.
Kansen
Het eerste half uur van de wedstrijd
ging Argon voortvarend te werk en
creëerde het voldoende mogelijkheden om de score te openen, al in minuut vijf zagen we Patrick Lokken te
hoog mikken op aangeven Younes
Ouaali en tien minuten daarna mikte Younes van dichtbij te hoog. Even
later ontsnapte Argon toen Gerard
Aafjes uitgleed maar de aanvaller
van Smitshoek kon niet profiteren
omdat de assistent buitenspel had
geconstateerd. Even later ontsnapte Argon weer toen Braaf de bal
aan Visser gaf maar die knalde over.
Halverwege die eerste helft veerde
het Argonpubliek op, toen Stefan Tichelaar alleen voor doelman Van de
Wijngaart verscheen, echter Tichelaar mikte wel in de hoek maar de
bal ging net centimeters naast de
voor Argon verkeerde kant van de
paal(foto). Een minuut later scoorde Tichelaar wel na een leuke aan-

val maar nu ging de vlag omhoog.
Nadat Maikel van de Water via de
doelman over had geschoten kreeg
in minuut 36 Smitshoek een hoekschop. De bal belandde bij de tweede paal en daar stond verdediger
John van Vugt die ongehinderd de
0-1 binnen kon koppen.
Meer in evenwicht
De tweede helft waren er ook wel
weer mogelijkheden voor beide partijen, de eerste kans was voor Argon, na een voorzet van Stefan Tichelaar werd het schot van Younes
Ouaali geblokt, in de rebound die
volgde belandde de bal in het zijnet.
Een vrije trap van Reinata namens
Smitshoek werd door de Argondefensie onschadelijk gemaakt. Een
actie van dezelfde speler kon door
Argon tot hoekschop verwerkt worden. Argon stond even onder druk
maar Dennis Filippo bracht uitkomst
door de bal uit de doelmond te werken. Daarna zagen we Argon weer
mogelijkheden creëren, Gerard
Aafjes knalde op doel maar sluitpost Van de Wijngaart bracht redding, ook de rebound van Lokken
werd onschadelijk gemaakt. Daarna
kwam de beste mogelijkheid voor
Argon, na een voorzet van Coen
Horb kopte Patrick Lokken goed in
de bovenhoek, maar opnieuw zagen we een goede safe van Van de
Wijngaart. Daarna nog mogelijkheden voor Imar Kort, tweemaal Tichelaar maar ook dat leverde niets op.
En als je niet scoort dan doet Smitshoek dat wel, in minuut 96 bracht
Verburg de 0-2 op het bord.Zaterdag gaat Argon op bezoek in Nootdorp.

Atlantis 4 boekt zege
tegen Vriendenschaar!
Mijdrecht - Op 20 januari speelde
het door Krijn Verbruggen gesponsorde Atlantis 4 een thuiswedstrijd
tegen Vriendenschaar 4 uit Bodegraven. De afgelopen 2 weken heeft
Atlantis 4, de koploper in de poule,
wat moeite gehad om doelpunten te
scoren, waardoor 1 wedstrijd werd
verloren en een ander nog maar nipt
werd gewonnen. Het was zaak om
vandaag het zelfvertrouwen weer
op te krikken in een wedstrijd tegen de nummer laatst uit de poule. Het 4e startte vandaag in een gewijzigde opstelling omdat Dave Both
nog steeds niet helemaal fit was. Hij
begon dus op de bank. Zijn plaats
werd vandaag ingenomen door Carel Beijeman die in de aanval startte samen met: Max Rusman, Nancy Kroese en Anouk Röling. In de
verdediging werd gestart door: Jeroen Brokx, Gerben Veenhof, Saskia
Kraan en Milou Schouten Het eerste aanvalsvak ging fel van start en
Max en Anouk wisten meteen beide
een schot te scoren. Ook Vriendenschaar wist vervolgens een doelpuntje te scoren wat de stand op
2-1 bracht in het voordeel van de
Mijdrechtenaren. Deze stand heeft
een flinke tijd op het bord gestaan
maar uiteindelijk wist Gerben met
een schot de korf weer te vinden en
de 3-1 te maken. Daarna ging het
hard. Van 3-1 werd er uitgelopen
naar een 9-1 ruststand door doelpunten van Carel (2x), Jeroen (2x)
en Nancy (2x). In de rust benadrukte coach Frank van der Meer dat het

Nieuwe cyclus
De andere lijnen begonnen alvast
aan een nieuwe cyclus en daar
startten in de B- lijn de teams van
Tonny Steegstra & Francis Terra
voortvarend met 19 punten. In de Clijn hielden de teams van Sonja Selman en Renske Visser elkaar met
17 punten in evenwicht en lieten zo
aan de tegenstanders de kruimeltjes van 3 punten.
Het team van Huub Kamp begon
in de D-lijn ook goed met 19 punten, gevolgd door dat van Marianne
Jonkers dat met 15 punten ook kon
thuis komen.
Volgende week wordt de parencompetitie weer hervat met de vierde avond van deze ronde.
U kunt, zo gewenst, altijd aanhaken
door even contact op te nemen met
het secretariaat van Bridgeclub De
Legmeer, e-mail: gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 06-83371540.
Er wordt gespeeld op de woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans
& Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.

Bingo Amstelhoek

Amstelhoek - Zaterdag 27 januari is in Amstelhoek weer een bingoavond. We spelen 10 rondes en er zijn mooie prijzen te winnen. De toegang en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis. We beginnen om 20.00
uur en de zaal gaat om 19.00 uur open. Buurthuis ‘Ons Streven’, Engellaan 3a, Amstelhoek.

Willespoort De Sportiefste
School van DRVenen!
Wilnis - Voor het eerst in de Gemeente De Ronde Venen werd dit
jaar een prijs uitgereikt voor de
sportiefste basisschool van de Ronde Venen. Afgelopen vrijdag was de
uitreiking in het Piet Mondriaantheater in Abcoude en OBS Willespoort
uit Wilnis heeft de prijs gewonnen!
De vakleerkracht van de Willespoort,
juf Laure, heeft samen met juf Lisa
en juf Mirjam de prijs in ontvangst
genomen. Wat waren ze trots!
Doorslaggevend voor het winnen
van de prijs was het hebben van een
vakleerkracht voor gym, het vignet
‘De gezonde school’ (dat OBS Willespoort al eerder dit jaar heeft verkregen) en actieve deelname aan
alle sportactiviteiten in de Ronde
Venen.
Alle kinderen en het team van de
Willespoort zijn heel trots op juf
Laure, die zich zo geweldig heeft

ingezet om van de Willespoort de
Sportiefste School van De Ronde
Venen te maken!

belangrijk was dat het team hun eigen spel zou blijven spelen en dat
we vooral veel moesten scoren zodat we vandaag de 20 doelpunten
zouden halen. Ook werden er nog
2 verse dames in het spel gebracht:
Jennifer Haveman voor Saskia en
Nicole Both voor Nancy.
Doelpuntjes
Jennifer liet meteen zien dat zij vandaag ook haar doelpuntjes mee wilde pikken en schoot 2 ballen door
het mandje. Vriendenschaar wist
nog snel een doelpuntje te scoren
maar daarna begon de machine bij
de Mijdrechtenaren weer te draaien.
Van 11-2 werd het 20-2 door doelpunten van: Gerben (3x), Carel (2x),
Max (2x), Jeroen (1x) en Anouk (1x).
Bij de afgesproken 20 doelpunten
ging de Atlantis storm weer even
liggen, Vriendenschaar wist toen
nog een laatste puntje te maken.
Dave Both maakte nog even wat
speelminuten op de plek van Jeroen
en ook hij wist zijn doelpuntje mee
te pakken, vervolgens scoorde Max
een laatste schot wat de eindstand
op 22-3 bracht.
Het team wil graag Carel bedanken
voor het invallen! En natuurlijk het
publiek wat op de tribune zat voor
de aanmoediging! Met nog 4 wedstrijden te gaan staat Atlantis 4 nog
steeds op de 1e plek, dit hopen zij
natuurlijk de komende weken vast
te houden. Volgende week zaterdag,
27 januari, speelt het team om 15.00
uur in Utrecht tegen Synergo 10.

Bridgevereniging Uithoorn
Regio - Maandagavond 22 januari
werd met 20 paren de 1” ronde van
de 4” zitting van de paren competitie van Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) gespeeld in de barzaal van
sporthal De Scheg. In deze 1e ronde pakte in de A-lijn het paar Monique Verberkmoes & Jan van Beurden met 58,33% de 1: plaats op de
2e plaats eindigden gelegenheids
paar Wies Gloudemans & Rineke van Pesch met 57,92% op de 3e
plaats het paar Bep en John de Voijs
met 55,42%.
In de B-lijn was de eerste plaats
voor Marjan & Ben van den Broek
met 57,13% op de 2e plaats Riki Spook & Hans Geels met 57.04%

en op de 3e plaats Greet & Rolf
Rahn met 55,96%. Het is de BVU er
veel aan gelegen om zoveel mogelijk instroom te krijgen van nieuwe
bridgers. Zo geven we regelmatig
bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar
(of thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan
kunt u zich bij de BVU opgeven om
geheel vrijblijvend een paar keer
mee te spelen op de maandagavond
en de sfeer te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de BVU kunt u contact
opnemen met Hans Wagenvoort tel.
06-53 368 948 of via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Jansen en Dam naar finale
zesballen
De Ronde Venen - In het zes ballen toernooi van biljartclub de Merel
te Vinkeveen zijn er in het afgelopen weekend meer finalisten bij gekomen en wel in de C en B poule.
In de b poule Caty Jansen, Martien
Heijman en Coen Stevens die het ieder jaar toch weer flikt om door te
dringen tot de finale en in de c pou-

le Ralph Dam ,Jeroen van Rijn en
Paul van Rijn, Hans Levy kon zijn
draai nog niet vinden met al die ballen, net zoals Jeroen Berkelaar, Ben
Wups en Twan Stokhof die te maken had met wat pech in zijn spel
ondanks de aanmoedigingen van
zijn supporters. Maar er komen nog
meer dagen.

24 januari 2018

Spannende korfbalderby’s Vinken
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
was het weer Derbydag voor De
Vinken en Atlantis. Diverse teams
van beide korfbalclubs mochten het
onderling tegen elkaar opnemen.
Nadat De Vinken reserves in een
bijzonder spannend duel aan het
langste eind trokken, moest De Vinken 1 de winst aan Atlantis laten. De
Vinken 2 staat door de 17-16 winst
op de nummer 2 Atlantis nu fier op
kop en zes punten los van de concurrentie. Vinken 1 zakt terug naar
een gedeelde vierde plek.
Drie keer
Atlantis kende zaterdag drie periodes van superscore. De eerste vijf
minuten namen de bezoekers uit
Mijdrecht in de Vinkeveense sporthal direct het initiatief. Pas in de zevende minuut kon de thuisploeg iets
terug doen: 1-4. Tien minuten voor
de rust was de stand evenwel weer
gelijk: 6-6. Op 7-8 (Dorien Verbruggen had intussen viermaal tegen gescoord) liep Atlantis opnieuw mak-

kelijk scorend uit naar 7-12. De ruststand was 8-12. Ook in de tweede
helft rechtte het Vinkeveense Suiteteam de rug en langzaam maar zeker werden de buren teruggedrongen. Negen minuten voor tijd stond
het opnieuw gelijk. Gideon Leeflang
maakte het mooiste Vinkendoelpunt
uit een lepe passeeractie: 14-16. In
het andere vak verschalkte Lieke
Melchers haar tegenstandster: 1516. De 16-16 kwam van de hand
van Jerom Stokhof, die deze middag
net als Dorien Verbruggen vijfmaal
scoorde. Toch bleef het initiatief bij
de koplopers in de poule. Op 17-19
volgde een strafworp voor Mijdrecht
en in de laatste vijf minuten knalde
Atlantis opnieuw enkele keren achter elkaar raak: einduitslag 17-23.
Atlantis voert de ranglijst aan. De
Vinken deelt de vierde plek in de
poule nu met Helios en de Vinkeveners mogen de komende weken
proberen de punten te pakken om
behoud in de derde klasse op tijd te
bewerkstelligen.

Verrassende zege van
damclub K&G
de Jong had al een gelijkwaardige
stand maar leek voordeel te halen
uit een ‘Bertus Zethof-zet’. Bij deze
zet geef je je tegenstander eerst een
dam om deze vervolgens weer af
te pakken voor een eigen dam. De
dam van Rene kon niet voorkomen
dat zijn opponent naar de damlijn
glipte, resultaat remise, 2-4 tussenstand. Al de ogen werden toen gericht op de partij van Wim Konst die
goed op moest letten. Iedereen achter het bord dacht dat Wim met een
plakker remise kon maken, behalve Wim En hij had het bij het goede eind, de plakker was verloren geweest! Ten koste van een schijf kon
Wim naar dam en moest zijn tegenstander nog opletten om niet te verliezen. Het werd uiteindelijk remise
en een 3-5 zege een feit. Een goed
gevoel overheerste deze avond.
Over drie weken hopen de K&Gers hun opmars voort te zetten, dan
thuis tegen koploper Purmerend dat
tegen de beer moet vechten.

BVU viert 65-jarig jubileum
met feestelijk programma

Terugblik
Uit het verenigingsarchief zijn de
volgende zaken gefilterd die geleid
hebben tot de BVU waar het nu 65
jaar later staat. In en na de tweede
wereldoorlog werd in kleine gezelschappen het uit Engeland “overgewaaide” spelletje “bridge” gespeeld.
In Uithoorn was er destijds een sociëteit van de toenmalige notabelen
die onder andere één maal per jaar
een “open” bridgedrive organiseerden voor de liefhebbers van bridge.
Omdat steeds meer mensen interesse toonden voor het bridgen, werd
ergens in februari 1953 Bridgevereniging Uithoorn (BVU) opgericht
door onder andere (later) voorzitter
dhr. Biermeyer en penningmeester
dhr. J. van der Veer. Café Van Dam
aan het Marktplein was de eerste
speellocatie en toen daar op een
gegeven moment verbouwd moest
worden werd Het Oude Rechthuis/
Verhoek de nieuwe locatie.
Omdat de belangstelling voor het
bridgen sterk toenam en de BVU
daardoor groeide, werd er regelmatig verhuisd van speellocatie. Bekend zijn nog de volgende locaties
waarvan er al vele niet meer bestaan: de filmzaal van Vendrik, de
achterzaal van café De Rijk, de kantine van VVU, de kantine van VDO,
de zaal in motel Thamerhorn/Uithoorn, de aula van huishoudschool
Amstelhoorn/Amstelstroom
aan
de Margrietlaan, het café/restaurant van Cees Koek in De Scheg,
de achterzaal van café De Legmeer
(Legmeerbar) van Jan van Beurden
en tot slot via de aanbouw van De
Scheg naar de verbouwde barzaal
van De Scheg.
Wisselingen
Natuurlijk waren er ook regelmatig
bestuurwisselingen. Voorzitters waren na dhr. Biermeyer, o.a. dhr. J.
van der Veer, dhr. Freek Berkemeier,
dhr. Ton van Busbach, dhr. Pé Bak-

ker, mw. Corry Smit en is de huidige voorzitter Hans Wagenvoort. Inmiddels is het ledental van de BVU
van 126 leden in 1993 (toen nog
twee speelavonden nl. maandagen donderdagavond) teruggelopen
naar ruim 70 leden/donateurs met
als speelavond de maandag.
Deze daling is helaas “een landelijke trend” en wordt o.a. veroorzaakt
door vergrijzing/natuurlijk verloop,
het ontbreken van ledenaanwas
vanuit de jeugd en uiteraard vanwege het feit dat er door de jaren heen
vele bridgeverenigingen in Uithoorn
en omstreken zijn bijgekomen met
allemaal hun eigen “karakter”.
Door onder meer het geven van
bridgelessen probeert de BVU het
ledenaantal/de ledenaantallen op
peil te houden.
Waarom is bridge juist zo
populair bij senioren?
Welnu, bridge heeft een heilzame
werking; onderzoek heeft uitgewezen dat bridge dementie schijnt af
te remmen. Maar bridge gaat, naast
de hersengymnastiek, ook de eenzaamheid tegen, het leidt tot sociale
contacten en biedt de mogelijkheid
gezellig en actief bezig te zijn.
Breinjoggen noemen we dat; een
combinatie van actief denken alsmede lichamelijk en sociaal actief
zijn. Het brein verdient uitdaging
en stimulering; bridge spelen vormt
zo’n stimulerende uitdaging. Bridge
is dus een uitstekende wijze (gezellig en gezond) om succesvol ouder
te worden. Dat alles is dan ook misschien wel de reden dat veel jongeren zich niet (meer) voelen aangetrokken om bridge te gaan spelen;
bridge is volgens hen immers een
bezigheid/spelletje voor de oudjes?!
Locatie
Hoewel de feestcommissie nog niet
heeft verklapt waar het 65-jarig jubileum gevierd gaat worden, is het
binnen de BVU wel bekend dat de
huidige speellocatie, sporthal De
Scheg, “binnenkort” verlaten moet
worden. De gemeente heeft aangekondigd dat sporthal De Scheg
herbouwd (sloop/nieuwbouw) gaat
worden. Dat zal inhouden dat de
BVU (tijdelijk?) zal moeten verhuizen. Veel is er nog echter onduidelijk in de planning, waardoor de BVU
een spannende tijd tegemoet gaat.
Bent u geïnteresseerd om meer te
willen weten of lid te worden van
de gezellige BVU, neem dan contact op met Hans Wagenvoort (mailadres: wagenvoorthans@gmail.com
of mobiel 06 53 368 948).

13

Onvoorspelbaarheid troef
bij BVK

Regio - De beer is los verzuchtte
de teamleider van het 1e team van
damclub Kunst en Genoegen. Dat
deed hij maandagavond in Haarlem
na de beslissende remise van Wim
Konst. Wim stelde daarmee een 3-5
zege veilig voor zijn team, hard nodig na de eerste twee wedstrijden
dik verloren te hebben. De laatste plaats in de hoofdklasse is nog
niet verlaten, maar de moed zit er
weer in. HDC was nog ongeslagen,
de club had al haar drie wedstrijden gelijkgespeeld en ging zonder
vrees de strijd aan tegen de Kwakelaars. Op het kopbord waren er
snel verwikkelingen, Wim Keessen
ging het gevecht niet uit de weg.
Op bord twee koos Adrie Voorn voor
wat behoudender spel, wat al redelijk snel tot een puntendeling resulteerde. Vervolgens wist Wim Keessen beslissend voordeel te halen,
een overmacht eindspel liet zijn tegenstander zich niet bewijzen, hij
gaf snel op, 1-3 tussenstand. Rene

Regio - Circa 70 leden en donateurs/sympathisanten van Bridgevereniging Uithoorn (BVU) zullen op
zondag 25 februari 2018 een door
de ingestelde feestcommissie georganiseerd jubileumprogramma het
feit herdenken dat de vereniging 65
jaar geleden het eerste levenslicht
zag. Over het programma is nog niet
veel te melden, maar zeker is dat de
feestcommissie, bestaande uit Ellen
Hengeveld, Yvonne Splinter, Anneke
Buskermolen en Henk Stolwijk, verrassend zullen toeslaan om de jubileumviering tot een succes te maken.

• Nieuwe Meerbode

Regio - Bij de Bridgevereniging De
Kwakel lijken sommige leden er alles aan te doen om de geloofwaardigheid van schrijver dezes onderuit te halen.
Schrijf je een paar de ene week de
hemel in, dan hoef je er niet gek van
op te kijken als datzelfde paar de
week erna met een flinke klap weer
op aarde landt met een beklagenswaardige resultaat. Andersom gebeurt dat trouwens ook regelmatig
en dat maakt het wel zo leuk om er
kond van te doen.
Neem vorige week. Er werd in de Alijn een mogelijke machtsovername
aangekondigd, want Christa en Rita
speelden iedereen zoek en leken na
2 weken al bijna niet meer in te halen. Deze week presteerden zij het
echter om laatste(!!!) te worden, al
moet daarbij gezegd worden dat zij
die laatste plaats met nog 2 andere paren deelden, want ook de echtparen Kooyman en van Beem scoorden exact hetzelfde.
Volgens Christa was het wel eens
goed weer met beide benen op de
grond te staan.
Aan de bovenkant van de daguitslag vinden en Jaap en Geke Ludwig met 62,5%. Truus Langelaan en
Elly van Nieuwkoop werden 2e met
61,46% en ook de nummers 3 Mar-

go Zuidema en Francis Terra deden
goede zaken met 60,07%
B-lijn
In de B-lijn een uithaal van Wil van
der Meer en Cor Hendrix, die met
de dagtopscore van 67,26% opzien baarden. Met een score van
64,4% ben je normaal gesproken 1e,
maar voor Agnes de Kuijer en Ans
Nieuwendijk was dit dus deze keer
niet genoeg en viel hen daardoor
‘slechts’ de 2e plaats ten deel.
Loes Schijf en Anneke Karlas lieten
zich met 56,25% ook weer eens van
een van hun vele goede kanten zien.
Het was genoeg voor de 3e plaats.
Addie en Hetty sloten hier de rij.
C-lijn
Ook in de C-lijn is van enig consistent scoren weinig sprake. Atie
Doeswijk en Huub Zandvliet scoorden 2 avonden onder de 50%, nu
werden zij met 61,81% 1e. Riet Wesselingh en Janny Snabel wisselen
matige scores ook met knappe scores af en deze week hadden zij zo’n
knappe score. Hun 61,46%, leverde
hen de 2e plaats.
Ria en Hans Broers herstelden zich
met 58,68% goed van hun optredens in de voorgaande weken en zij
werden hiermee 3e.

Prima wedstrijd voor
turnsters Emma en Noé
De Ronde Venen - Zaterdag was in
Amersfoort voor Noé en Emma alweer de tweede voorronde van het
seizoen. De turnsters begonnen
op balk. Emma turnde een mooie
handstand en werd 6de op de balk
en Noé turnde ook een mooie oefening. Op vloer turnde Noé een
mooie overslag en ook de rest van
de oefening ging super en ze werd
beloond met het 4de cijfer. . Op
naar sprong niet het favoriete onderdeel van deze turnsters. Met in
turnen lukte Noé het niet om de
knop om te zetten. Maar tijdens de
wedstrijd toch 2 sprongen. Emma
sprong twee mooie overslagen zonder val dit keer.

Op naar de brug. Helaas lukte het
op hurken bij Emma niet. Ze zat op
de ligger maar viel eraf maar de salto af lukte prima. Noé turnde ze een
strakke oefening en werd 3de op dit
toestel. Uiteindelijk is Noé 5de geworden.

Topbiljart in Stee-inn

Paul Huzemeijer pakt
eerste libre titel
Regio - Afgelopen weekend was
CenS het gastvrije biljartcafé voor
de finale 1+2 sterklasse libre. De
geplande wedstrijden tussen de 6
finalisten werd wederom deskundig geleid door Aria ten Cate want
er waren 2 wedstrijddagen met een
strak schema. De finalisten die aantraden waren Paul Huzemeijer, Arjan Bosman, Bart Dirks, Gerrit en
Bernard Schuurman en Nick van de
Veerdonck. Willem Holla die ook geplaatst was moest zijn plaats vergeven vanwege andere afspraken. Op
zaterdag werden 2 partijen per speler gespeeld waarvan Paul, Arjan en
Bart beiden wonnen. Bernard kwam
tot 1 winstpartij.
Voor zondag stonden de resterende 3 partijen op het programma wat
wel eens een latertje kon gaan worden.
Arjan kwam die dag met 1 winst-

partij op Bart. Bart had op zondag
zijn dag niet dus bleef het bij zijn 4
punten die hij zaterdag wist te bemachtigen. Gerrit die zaterdag puntloos eindigde kwam tot winst tegen
Nick en Bart, alleen van de nieuwe
kampioen kon hij niet winnen. Nick
kwam tot 1 winstpartij die hij op Arjan behaalde. Rond 18.00 uur maakte Aria de eindstand bekend compleet met een prachtig boeket bloemen en de bijbehorende kampioensprijzen.
1. Paul Huzemeijer 10 pnt
2. Arjan Bosman 6 pnt
3. Bernard Schuurman 4 pnt
4. Gerrit Schuurman 4 pnt
5. Bart Dirks 4 pnt
6. Nick van de Veerdonck 2 pnt
Hoogste tournooi serie:
13 caramboles van Paul en Gerrit
Kortste tournooi partij:
16 beurten voor Gerrit.

Groots regionaal
driebandentoernooi 2018
Regio - Biljartclub D.I.O. en Café
“De Merel” uit Vinkeveen, organiseren wederom het bekende Driebandentoernooi. De opzet van het toernooi is ongewijzigd. Dus de nummers 1 en 2 van elke pool (van 4)
plaatsen zich direct voor de kwartfinale, de eerste twee van elke kwartfinale-pool plaatsen zich voor de
halve finale en uiteindelijk wordt er
met 8 finalisten over 2 dagen gespeeld voor de eindoverwinning. De
bedoeling is om de kampioen van
vorig jaar Ad Wolf uit Kockengen te
verslaan , wat echt niet mee zal vallen. Dit toernooi zal mede gesponsord worden door Restaurant De
Haven,Herenweg 276, 3645 DX Vinkeveen, tel. 0297-265308.
Heeft u een voorkeur voor bepaalde
data, maak dit dan telefonisch kenbaar.

Voorronden: zondag 28 januari ,zaterdagen 3-10-17-24 en de zondagen 4 - 25 februari aanvang14.00
uur.Zaterdag 3 en 17 maart en zondag 4 en 18 maart aanvang 14.00
uur. Indien u bij de eerste twee van
de pool eindigt, dan dient u er rekening mee te houden, dat de kwartfinales worden gespeeld op zaterdag 24 maart, zondag 25 maart, zaterdag 7 april en zondag 8 april de
aanvang is om 14.00 uur. De halve finales worden gespeeld op zaterdag 14 april en zondag 15 april
aanvang 14.00uur En de finale vindt
plaats op zaterdag 21 april en zondag 22 april, aanvang 14.00 uur direct gevolgd door de prijsuitreiking. De kosten van deelname bedragen 15 euro per persoon. Daarvoor speelt u minimaal 3 partijen in
elke ronde.

De Ronde Venen - Voor het Ronde Venen biljarten een wedstrijd die
er met kop en schouders bovenuit
staat. Het gebeurde tussen 2 topbiljarters uit deze regio en de spanning hiervan was te snijden. Kopman Paul Schuurman van Dio had
de tenen gekromd om tegen Kopman Kees de Zwart van De KuiperStieva 1 te vlammen.
De start van de partij begon aftastend, Paul ging van acquit met 0,
Kees wist de beurt eveneens niet
te benutten. Beurt 2, 4 caramboles voor Paul, Kees antwoord met
6 caramboles. Beurt 3; 3 caramboles voor Paul, nul voor Kees. Beurt
4; 1 carambole voor Paul, Kees blijft
antwoord schuldig. Beurt 5; een
serie van 56 door Paul brengt hem
op aarde, Kees antwoord met 12.
Beurt 6; Nog eens 18 puntjes te
noteren voor Paul, Kees antwoord
met 1. Beurt 7; Paul, “nul noteren”.
Kees komt tot een serie van 34 caramboles en is weer onder de mensen. Beurt 8; Paul, slechts “1 noteren”. Kees maakt er nog eens 10 bij
en komt op 63 te staan. Paul die er
op dat moment 83 heeft voelt de hete adem en stelt in beurt 9 de stand
bij door een serie van 37 te laten noteren. Kees antwoord met 2 waarna Paul in de 10e beurt verstek liet
gaan. In die beurt produceerde Kees
nog eens 4 caramboles waarna Paul
in de 11e beurt de laatste 20 te maken liet noteren. Kees is een vechter en begon aan de gelijkmakende
beurt die uiteindelijk nog 9 caramboles opleverde. Beiden hadden
een prachtig “droommoyenne”, Paul:
12.726 en Kees 7.090 gemiddeld,
De kortste partij van de week van
Paul Schuurman was, ook de hoogste serie van de week want de serie
van 56 is goed voor 40% van zijn 140
te maken caramboles.De wedstrijd

eindigde overigens in 37 om 38 in
het voordeel van DIO. Cens verloor nipt met 38 om 39 van StievaDe Kuiper 2. De Merel-Heerenlux 1
staat stevig bovenaan en won deze
weeke met 45 om 35 van De Springbok 1. Hans Bak van De Springbok was in slechts 16 beurten uit
en kwam tot een hoogste serie van
14. Bar Adelhof 3 won met 38 om 29
van The Peanutbar 1. Arjan Bosman
van The Peanutbar deed slechts 17
beurten over zijn wedstrijd terwijl
Arie Engel Van Bar Adelhof 3 met
slechts 18 beurten uit ging.
De Merel-Heerenlux 3 verloor met
29 om 44 van De Biljartmakers. Kopman Dorus van der Meer was tegen
Bert Loogman in slechts 20 beurten uit en kwam tot een mooi moyenne van 5.00. Jaques de Leeuw,
Nick van de Veerdonk en Jan Kranenburg waren puntenmakers voor
De Biljartmakers. The Peanutbat 2
won met 42 om 34 van De Kromme
Mijdrecht 2. Rohan Janmaat, Bas
Ceton en Broer Persoon deden het
voor The Peanut terwijl Frans Versteeg voor de Kromme Mijdrecht de
eer redde. Bar Adelhof 2 was deze
week op volle sterkte door de volle 48 punten winst te pakken. Tegenstander De Kromme Mijdrecht
1 kwam niet verder dan 24 punten.
ASM won met 43 om 36 van De Merel-Heerenlux 2. Hendrik Versluis
en Cor Ultee pakte een volle winst
en Bertus Oostveen kwam tot een
knappe remise tegen Ralph Dam.
Lutis-De Springbok kwam niet verder dan 22 punten, Bar Adelhof 1
was in the winning mood door de
volle 48 punten te arresteren. Richard Schreurs was tegen kopman
John Beets oppermachtig door in
slechts 18 beurten te finishen. Richard zette een hoogste serie van 27
caramboles op de score.

